Resolução
Considerando:
-

Que os salários pagos aos trabalhadores do apoio (ajudantes de lar, auxiliares de ação
médica, cozinha, limpeza, lavandaria, etc.) são 600€ por força do aumento do salário mínimo
nacional;

-

Que diariamente estes trabalhadores desempenham, com zelo, a sua tarefa de cuidado aos
utentes, muitos completamente dependentes e internos da instituição, têm 5, 10, 15, 20, 25
anos de trabalho na instituição e não veem valorizada a sua carreira e percurso profissional
- todos recebem o SMN;

-

Que estes mesmos trabalhadores são obrigados a trabalhar nos dias feriado e pelo trabalho
prestado nesse dia recebem apenas o valor correspondente a meio dia de trabalho;

-

E que os Trabalhadores desde Outubro aguardam que a UMP responda à proposta dos
Trabalhadores e do CESP de revisão do Acordo de Empresa, que garanta o aumento dos
salários e a normal progressão na carreira de todos os trabalhadores. Importa realçar que
os salários dos trabalhadores não são revistos há vários anos, por recusa em discutir esta
matéria por parte da UMP.

Considerando ainda que, a UMP é financiada pelo Estado para prestar estes serviços e que tem
beneficiado da revisão dos protocolos de cooperação com o Governo e não repercute essas
actualizações dos protocolos de cooperação nos salários dos trabalhadores.
Os Trabalhadores, reunidos em plenário no dia 13 de Abril de 2019, exigem:
-

O aumento dos salários de todos os trabalhadores, com valorização das carreiras
profissionais e antiguidade na instituição;

-

O pagamento com acréscimo de 100% do trabalho prestado em dia feriado, compensando
devidamente os trabalhadores pelas horas que trabalharam a mais e pelo descanso que não
tiveram.

Os trabalhadores decidem ainda:
- Participar nas comemorações do 1° de Maio, aderindo à greve.

Fátima, 13 de Abril de 2019
Os trabalhadores da UMP
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