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SINDICATO DOS TRABALHADORES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PLANO DE ACTIVIDADES
DO
sintap/Açores PARA 2009

«NA DEFESA DOS TRABALHADORES»

Tendo em atenção o lema do nosso último Congresso, «Por um Sindicalismo de
Qualidade e de Proximidade», o sintap/Açores propõe‐se a reorganizar, aprofundar e
melhorar cada vez mais a estrutura e a actuação do sindicato na «Defesa dos
Trabalhadores» nos Açores, isto é, na defesa dos seus mais elementares e legítimos
direitos e interesses.

Neste contexto é nosso objectivo para o ano 2009 garantir a presença dos dirigentes
do sintap/Açores junto dos locais de trabalho dos trabalhadores da Administração
Pública, das IPSS/Misericórdias, das Empresas Municipais e das Casas de Povo, de modo a
que mais colegas se juntem a nós, através da sua sindicalização, e, assim, nos
emprestem a força necessária à defesa dos seus direitos e interesses.
Simultaneamente o sintap/Açores propõe‐se dar MAIS, MELHORES E CÉLERES
RESPOSTAS ÀS EXIGÊNCIAS, EXPECTATIVAS E PROBLEMAS DOS TRABALHADORES,
NOSSOS ASSOCIADOS.
Assim, propomo‐nos durante o ano de 2009 a desenvolver as seguintes actividades:

1. ORGANIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO SINDICAL
a) Realização de reuniões periódicas com os nossos delegados sindicais
com vista a obter a sua maior participação, envolvimento e
responsabilização

no

processo

de

dinamização

sindical

e

sindicalização de novos trabalhadores;
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b) Realização de plenários e reuniões sindicais com os trabalhadores nos
seus diferentes locais de trabalho, de Santa Maria ao Corvo;
c) Apostar numa maior proximidade sindical junto dos trabalhadores da
Administração Pública Local (Câmaras Municipais e Juntas de
Freguesia), promovendo a realização de um programa de reuniões
sindicais nesta área;
d) Publicação e distribuição do novo Guia de Compras e Assistência na
Doença do sintap/Açores durante o ano de 2009 (continuando a
aperfeiçoá‐lo com a colaboração dos dirigentes detentores dos
respectivos pelouros das Secções de Angra do Heroísmo, Horta e Ponta
Delgada;
e) Continuação

da

publicação

periódica

(trimestral)

do

Boletim

Informativo do sintap/Açores, com vista a manter informados os
trabalhadores nossos associados e dar a conhecer aquilo que é a nossa
actividade sindical e as nossas reivindicações;
f) Pretendemos durante o ano de 2009 apresentar a nova página do
sintap/Açores na Internet, assim como divulgá‐la e mantê‐la
actualizada, incentivando a sua consulta por parte dos nossos
associados, em particular os trabalhadores da Administração Pública
Local e Regional, assim como os das IPSS/Misericórdias;
g) Continuar a aposta na distribuição atempada, eficiente e oportuna de
toda a informação sindical junto dos nossos associados que não
tenham acesso à Internet;
h) Recorrer à via do correio electrónico como vector de comunicação
fundamental com vista à distribuição na hora da informação sindical
aos nossos associados;
i) Melhorar ainda mais a capacidade de resposta do Gabinete Técnico do
sintap/Açores, tentando reforçar a sua composição;
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j) Continuar a apostar na formação sindical para dirigentes e delegados
sindicais, agora sobre toda a nova legislação que constitui a Reforma
da Administração Pública;
k) Aperfeiçoar o programa de gestão informático dos créditos sindicais
dos nossos dirigentes e delegados sindicais:
l) Continuar a melhorar a prestação dos serviços administrativos de
atendimento do sintap/Açores, nas Secções de Angra do Heroísmo,
Horta e Ponta Delgada.

2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
O sintap/Açores, após a obtenção da sua acreditação junto do IQF
enquanto entidade formadora, apresentou as candidaturas dos seus
Programas de Formação ao PRÓ‐EMPREGO (FSE). Aguarda‐se a sua eventual
aprovação

de

Administração

modo

a

Pública

assegurar
como

das

aos

nossos

associados,

IPSS/Misericórdias,

uma

tanto

da

formação

profissional diversificada e de qualidade que vá de encontro às suas
expectativas e interesses.
A realização de seminários sobre a “Reforma da Administração
Pública”, a ter lugar no primeiro semestre do ano de 2009 em Angra do
Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, é também um dos objectivos a que nos
propomos.
O lançamento de um programa informático de gestão de inscrições dos
candidatos e selecção dos formandos é outro dos nossos objectivos nesta
área.

3. ÁREA FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Continuar a garantir a qualidade do património do sintap/Açores,
nomeadamente assegurando a manutenção e melhoramento das suas
instalações e equipamentos de modo a prestar um bom serviço aos nossos
associados, é outra das nossas apostas.
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4. POLÍTICA REIVINDICATIVA
O sintap/Açores pautará a sua política ‐ reivindicativa, como tem
acontecido até aqui, pelo diálogo e concertação social, não abdicando do
recurso a outras formas legais de luta em prol da defesa dos legítimos
direitos e interesses dos trabalhadores da nossa Região, se e quando
necessário.
Quanto às reivindicações para o ano de 2009, as mesmas constam do
nosso Caderno Reivindicativo, em anexo.

5. SINDICALIZAÇÃO
Nesta área, e depois de termos atingindo, e até mesmo ultrapassando,
a fasquia de 4.000 sócios, o sintap/Açores parte para 2009 com o
objectivo de aprofundar a sua sindicalização na mira dos 5.000 associados.
Para este efeito, contamos com o esforço e emprenho de todos,
nomeadamente dos dirigentes, delegados sindicais e funcionários do
sintap/Açores. A unidade no essencial e a inteligência de não perder
tempo com o acessório e o mesquinho são fundamentais para a defesa e
afirmação do sintap/Açores junto dos trabalhadores, em geral, e dos
nossos associados em particular.

Açores, 12 de Dezembro de 2008

O SECRETARIADO COORDENADOR REGIONAL
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