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ABAIXO ASSINADO DOS AJUDANTES DE EDUCAÇÃO DOS AÇORES ENDEREÇADO AOS 

PRESIDENTES DA URMA E DA URIPSSA  

REIVINDICA A IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DAS 35 HORAS SEMANAIS EM 

TODAS AS CRECHES, JARDINS DE INFÂNCIA E ATLs DOS AÇORES 
Os Ajudantes de Educação das IPSS/Misericórdias dos Açores fizeram chegar ao 

conhecimento do SINTAP de uma Petição, por eles elaborada e enviada aos Presidentes da URMA e 

da URIPSSA, em que pedem a implementação imediata do horário de trabalho das 35 horas 

semanais em todas as creches, jardins de infância e ATL dos Açores (IPSS e Misericórdias). 

Para o efeito, pedem a colaboração e o empenho do SINTAP, no qual depositam muitas 

esperanças!  

Acrescentam, ainda, que esta é uma reivindicação e luta justa que visa acabar com a 

discriminação entre colegas (que praticam um número de horas de trabalho diferentes para 

ordenado igual) e reduzir o desgaste físico e psíquico de quem tem de trabalhar mais horas por 

semana que os seus colegas. 

Recordam que existem instituições na Região que já praticam o horário semanal das 35 

horas aos seus funcionários, sem que daí decorra qualquer diminuição da qualidade do serviço 

prestado por elas. 

Face ao conteúdo deste abaixo assinado, o SINTAP recorda que tem reivindicado 

sistematicamente junto da URIPSSA e a URMA, há uns anos a esta parte, a aplicação do horário de 

trabalho das 35 horas semanais para todos os trabalhadores das IPSS/Misericórdias, sem distinção, 

em sede de negociação coletiva anual, infelizmente sem qualquer sucesso. 

Face ao argumento invocado pela URMA e pela URIPSSA em torno dos custos e da 

reorganização e gestão dos tempos de trabalho que a implementação de uma tal medida implicaria, o 

SINTAP chegou a propor uma redução faseada no tempo do horário de trabalho à semelhança do 

que acontecera anteriormente na Administração Pública. 

Neste contexto, o SINTAP dá nota pública da sua solidariedade e apoio a esta justa 

reivindicação dos Ajudantes de Educação das IPSS/Misericórdias dos Açores, e que, por 

consequência, se irá empenhar, em sede de negociação coletiva, junto da URMA e da URIPSSA com 

vista à sua implementação imediata e genérica a todos os trabalhadores do setor. 

Na certeza, porém, de que o sucesso desta reivindicação dependerá, em última instância, da 

vontade e capacidade de lutar dos próprios trabalhadores, mobilizados para o efeito em torno das 

suas organizações sindicais. 

Açores, 26 de abril de 2022 

                                                                                

        SINTAP/AÇORES 
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