
A O S  T R A B A L H A D O R E S  D O  S E C T O R  S O C I A L
( IPSS ,  Miser icórdias e Mutual idades)

O Governo anualmente negoceia com as 
instituições do sector social a  
actualização dos acordos de  cooperação. 
Entre 2019 e 2021, estes acordos foram 
reforçados em 11%.  Agora em 2022, 
foram novamente  actualizados em 3,6% 
para a  generalidade das respostas 
sociais e foram reforçados em 8% para os 
ERPI e em 12% para os Centros de Dia 
mas, mais uma vez, estes valores não 
revertem para os que diariamente 
trabalham no sector e executam as 
funções sociais do Estado.

Os trabalhadores do sector social, não 
podem continuar a aceitar que, ano após 
ano, os seus salários, as suas 
competências profissionais e as suas 
condições de trabalho sejam  
sistematicamente desvalorizadas e 
desconsideradas sob o pretexto da 
inevitabilidade e da sustentabilidade.

Não podemos aceitar que os  
trabalhadores percam salário e poder de 
compra e as instituições recebam apoios 
extraordinários do Governo para fazer face 
ao aumento da inflação e do custo de vida, 
com retroactivos  a Janeiro.

DE  2 4  HORAS
GREVE 

Outubro  

CONCENTRAÇÃO 
JUNTO AO MTSSS

11 H

21



A FNSTFPS e os trabalhadores não compactuam com estas 
situações, e exigem:

Valorização e aumentos salariais significativos 
que permitam aos trabalhadores fazer face à desvalorização 
salarial a que têm sido sujeitos pelo aumento do custo de vida e 
da inflação, e que tenha em consideração a antiguidade, a 
especificidade e as competências profissionais;

Retroactividade da valorização salarial a Janeiro 
à semelhança do que acontece com os acordos de cooperação e 
com a actualização extraordinária negociada com o Governo; 

Cumprimento dos conteúdos profissionais  
cada profissão tem um conteúdo profissional específico e 
delimitado, não aceitamos a polivalência funcional num claro 
desrespeito pela contratação colectiva e os direitos laborais;

Cumprimento dos horários de trabalho e
redução para as 35 horas/semana 
O horário de trabalho é matéria de negociação colectiva, não 
pode ser alterado a bel-prazer das instituições penalizando os 
trabalhadores nos seus direitos laborais e sociais;

Melhores condições de trabalho 
Os trabalhadores são diariamente expostos a situações de 
grande penosidade no seu trabalho, e é por isso imperioso que 
sejam melhoradas as condições de trabalho diminuindo o risco 
de lesões e de doenças profissionais.

Perante esta  
constante  
desvalorização,  
os trabalhadores 
do Sector Social, 
dia 21 Outubro 
estão em GREVE 
e Concentrados  
junto ao MTSSS.

BASTA DE BAIXOS SALÁRIOS!
BASTA DE EXPLORAÇÃO!

INSCRIÇÕES  ATÉ 

19/OUTUBRO.

DÁ VOZ À  NOSSA 
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