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SINTAP RECEBIDO PELA SECRETÁRIA REGIONAL DA SEGURANÇA
SOCIAL POR CAUSA DOS TRABALHADORES DAS IPSS/MISERICÓRDIAS

O Sintap/Açores foi recebido, a seu pedido, hoje de manhã pela Secretária Regional da
Segurança Social, Drª Andreia Cardoso a fim de tratar de vários assuntos relacionados com os
trabalhadores das IPSS/Misericórdias, registando-se com agrado a forma franca e aberta em que
decorreu a audiência, bem como o interesse e empenhamento manifestado pela titular da pasta em
procurar respostas para os problemas suscitados por nós.
Assim, é com satisfação que o SINTAP/Açores informa os seus associados e os trabalhadores
das IPSS/Misericórdias em geral do seguinte:
1. Que a Secretária Regional, quando confrontada pelo SINTAP com notícias e
especulações que grassam no seio de algumas IPSS/Misericórdias quanto à estabilidade e
segurança dos postos dos respetivos trabalhadores, afirmou perentoriamente que tais
notícias e especulações eram infundamentadas e incorretas no que dizia respeito à tutela.
2. Que a Secretaria Regional da Segurança Social tinha perfeito conhecimento de quais as
instituições e valências com carências de abastecimento financeiro, tendo a propósito
informado o SINTAP da criação de uma equipa de trabalho com o propósito de avaliar a
questão da necessidade da implementação de um novo modelo de funcionamento e
propor medidas concretas de ajustamento entre as suas necessidades e o respetivo
financiamento.
3. Que os postos de trabalho dos trabalhadores das IPSS/Misericórdias não estão nem
nunca estiveram em causa, sendo preocupação permanente da Secretaria, em caso de
desajustamento e excesso de trabalhadores numa determinada instituição, procurar a
sua recolocação em outras instituições carenciadas de respetiva área geográfica sem
prejuízo do respeito pela autonomia e responsabilidade últimas que cabem às
IPSS/Misericórdias enquanto entidades patronais.
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4. Que a Secretária Regional reconheceu e manifestou a necessidade de desenvolver e
implementar um programa de formação profissional melhor qualificar os dirigentes e
técnicos das IPSS/Misericórdias nas áreas de gestão e administração e das suas valências
técnicas de intervenção, tendo o SINTAP/Açores se disponibilizado para cooperar com a
tutela neste âmbito, registando-se a abertura e interesse manifestados aqui pela Drª
Andreia Cardoso.
5. A finalizar, ficou acordado entre a Secretaria Regional da Segurança Social e o
SINTAP/Açores manterem uma regularidade nos contactos a fim de se procurar
equacionar de forma oportuna, atempada e construtiva os problemas e dificuldades que
se façam sentir no setor e para eles encontrar as respostas adequadas

Açores, 15 de junho de 2015
SINTAP/AÇORES
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