COMUNICADO

Açores

SINTAP REQUER CONCILIAÇÃO PARA FORÇAR NEGOCIAÇÃO DAS
ATUALIZAÇÕES SALARIAIS PARA OS TRABALHADORES DAS
IPSS/MISERICÓRDIAS

O SINTAP/Açores torna público que amanhã, dia 18 de fevereiro, pelas 14H30, terá início a
primeira reunião conciliatória para análise da nossa proposta de atualização em 5% das
remunerações e matérias de expressão pecuniária para os trabalhadores das IPSS/Misericórdias, na
Direção dos Serviços do Trabalho, em Ponta Delgada.
Tal iniciativa deve-se ao facto da União das Misericórdias dos Açores não ter, até agora, se
dignado a responder à nossa proposta de revisão do actual Acordo Colectivo para os trabalhadores
do sector.
Atendendo aos aumentos verificados no continente durante o ano transato, o SINTAP/Açores
considera estarem reunidas as condições na Região para também aqui se proceder a um esforço
negocial tendente a obter uma justa e oportuna actualização dos rendimentos salariais destes
trabalhadores que não são alvo de qualquer aumento desde 2009, recorde-se.
Esperamos que nesta reunião, a efectuar no âmbito e responsabilidade da Direcção dos Serviços
do Trabalho, se possa finalmente apreciar, discutir e negociar a proposta do SINTAP/Açores,
abrindo-se assim caminho a uma negociação colectiva profícua e consequente que venha consagrar
esta justa aspiração dos trabalhadores, já a partir de 2016.

Açores, 18 de fevereiro de 2016
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