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SINTAP APRESENTA PROPOSTA NEGOCIAL REIVINDICANDO A
ATUALIZAÇÃO DAS SUAS REMUNERAÇÕES EM 5% JÁ EM 2016
O SINTAP/Açores torna público e faz saber que apresentou no passado dia 26 de
novembro à URMA - União Regional das Misericórdias dos Açores e ao Secretariado
Regional das IPSS uma proposta de atualização salarial e de outras matérias de expressão
pecuniárias de 5% com o objetivo de poder entrar em vigor já a partir do dia 1 de janeiro do
próximo ano.
O SINTAP/Açores considera que estão criadas na Região Autónoma dos Açores as
condições necessárias para se proceder a um esforço sério e consequente de recuperação do
poder de compra dos salários destes trabalhadores uma vez que os mesmos não têm
beneficiado ou usufruído de quaisquer aumentos ou atualizações salariais desde 2010, ao
contrário do que aconteceu recentemente com os seus colegas do Continente, que, no
seguimento do processo negocial aberto para o efeito, conseguiram ver as suas remunerações
atualizadas até 3,77%, com efeitos a 1 de setembro do corrente ano.
Recorde-se que os trabalhadores das IPSS/Misericórdias da Região Autónoma dos
Açores não veem as suas remunerações atualizadas ou aumentadas há mais de 5 anos, tendose assistido ao longo de todo este período a uma progressiva perda do poder de compra dos
respetivos salários que urge agora corrigir.
Neste contexto, espera-se para breve a aprovação de um calendário ou programa de
reuniões negociais que permita às partes discutir, negociar e concertar as diferentes propostas
que se encontram em cima da mesa e obter assim uma revisão do atual Acordo Coletivo dos
Trabalhadores das IPSS/Misericórdias que consagre a desejada e justa atualização das suas
remunerações.
Açores, 18 de dezembro de 2015
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