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APÓS ANOS DE REIVINDICAÇÃO, REGIÃO DÁ FINALMENTE RAZÃO AO SINTAP,

AVANÇANDO COM A REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL DOS TRABALHADORES
OCUPACIONAIS
Após anos de insistente alerta e reivindicação do SINTAP no sentido do Governo
Regional dos Açores proceder a um levantamento das necessidades permanentes da
Administração Pública Regional a serem satisfeitas com o recurso a trabalhadores
abrangidos por programas ocupacionais, o SINTAP congratula-se pelo facto de a Região vir
dar razão e acolhimento às nossa justas reivindicações nesta matéria ao aprovar e publicar
hoje o DLR n.º 7/2020/A, de 9 de março, que alarga e aplica o processo de regularização e
integração nos quadros da administração regional, previsto no seu artigo 8.º, aos
trabalhadores em programas de inserção socioprofissional, vulgo ocupacionais, que:
a) Desempenhem funções que satisfaçam necessidades permanentes;
b) Há pelo menos 3 anos à data da publicação do presente diploma,
ininterruptamente ou em que, havendo interrupções, estas não sejam superiores a 120 dias.
Neste contexto, o SINTAP alerta e convida todos os trabalhadores ocupacionais que
se achem nesta situação, a manifestarem o seu interesse e desejo em serem abrangidos pelo
referido processo de regularização e integração nos quadros da administração regional,
endereçando requerimento respectivo ao dirigente máximo do serviço onde prestam, ou
prestaram, serviço, enviando cópia do mesmo ao SINTAP, directamente para as nossas sedes
ou para os nossos dirigentes e delegados juntos dos serviços onde trabalham.
Não obstante congratularmo-nos com o sentido e alcance desta medida, o SINTAP
não pode deixar de lamentar e criticar, uma vez mais, o facto desta mesma medida ter sido
tomada com total falta de diálogo e transparência, sem ser precedida de qualquer processo
negocial ou de concertação social como seria desejável e exigível por lei, nomeadamente com
todos os sindicatos do setor.
O facto dos programas de inserção socioprofissional abrangerem ainda hoje mais de
4.000 trabalhadores ocupacionais, grande parte dos quais a prestarem serviço nos quadros
da administração regional dos Açores, mormente nos sectores da educação, obras públicas e
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saúde, a que acresce ainda outros tantos que entretanto passaram à situação de contratados
a termo ou a regime de prestação de serviços, ou pura e simplesmente passaram à situação
de desempregados subsidiados, levam-nos a recear que esta medida possa vir a deixar de
fora muitos destes trabalhadores ocupacionais, frustrando assim as suas expectativas,
justamente criadas.
Neste sentido, o SINTAP reivindica a adoção pelo Governo Regional aqui de
procedimentos administrativos sérios, públicos e transparentes, semelhantes aqueles que
foram adotados pelo Governo da República no âmbito do PREVPAP, que permitam aos
respectivos trabalhadores e aos sindicatos constatar da real vontade e bondade da medida de
regularização e integração destes trabalhadores, evitando assim que a mesma se venha a
traduzir numa mera medida de faz de conta, do tipo em que a montanha pare um rato,
bastando para o efeito a invocação unilateral, e não sindicável, da não existência de
necessidades permanentes.

Açores, 9 de março de 2020
SINTAP
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