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INFORMAÇÃO 
SINDICAL 

Trabalhadores exigem criação da carreira de Técnico de Meteorologia 

SINTAP solicita reunião com o 
Presidente do IPMA 
 
No seguimento dos vários contactos efetuados junto do SINTAP por associados em funções 
no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que transmitiram a sua preocupação 
face à necessidade de que seja reestruturada a carreira subsistente de Observação 
Meteorológica/Geofísica, e depois de realizado um plenário de trabalhadores onde foi 
possível aferir das suas principais reivindicações, foi já solicitada uma reunião com o 
Presidente do Instituto, Miguel Miranda, na qual serão colocadas algumas questões 
essenciais para o futuro destes trabalhadores. 
 
Há mais de 12 anos que esta carreira não sofre qualquer alteração, tanto quanto à sua 
estrutura como quanto à valorização salarial, pelo que, depois de ter sido o próprio 
Presidente a concordar, em reunião realizada em meados de 2016, que é necessário defender 
soluções que afirmem a importância da valorização e da dignificação profissional dos seus 
trabalhadores, o SINTAP considera que, apesar de já tardiamente, devem ser rapidamente 
iniciadas as negociações nesse sentido. 
 
O SINTAP salienta a importância assumida pelos trabalhadores da carreira de Observação 
Meteorológica/Geofísica para o regular funcionamento do IPMA, nomeadamente na área da 
meteorologia aeronáutica, e considera justa a sua pretensão no sentido da criação de uma 
nova carreira de Técnicos de Meteorologia, devidamente estruturada com o intuito de 
promover a valorização dos trabalhadores que venham a integrá‐la. 
 
Além desta importante questão, na reunião que esperamos que venha a realizar‐se a breve 
trecho, o SINTAP colocará em cima da mesa algumas outras matérias de grande interesse 
para os trabalhadores do IPMA, como sejam a necessidade de serem abertos processos que 
possibilitem a mobilidade intercarreiras para os trabalhadores que estejam habilitados para 
tal, bem como a abertura de concursos para promoções nas carreiras atualmente existentes 
assim que se concretize o descongelamento das carreiras da Administração Pública, já 
devidamente calendarizadas em compromisso negocial recentemente assinado entre o 
SINTAP e a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público.  
 
 
Lisboa, 19 de maio de 2017 


