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GREVE NACIONAL 13 JULHO - CONCENTRAÇÃO E VIGÍLIA NO PORTO 

MANTEM-SE GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E BOLSA DE HORAS 

 

Caros Colegas 

Vamos efetuar mais uma jornada de luta dia 13 de Julho, greve Nacional com paralisação 

total, cumprindo com os serviços mínimos previstos, mantemos a greve às horas 

extraordinárias e bolsa de horas que decorre desde 1 de Julho de 2018. 

Ainda sem propostas concretas do Governo, foi realizada nova reunião negocial esta semana, 

que se revelou inconclusiva, não nos deixam assim outra alternativa se não mantermos a nossa 

luta desenvolvendo os protestos já previstos. 

Esta reunião serviu, uma vez mais, para os Sindicatos argumentarem e apelarem ao 

Governo para fazer propostas que venham de encontro às nossas reivindicações, 

nomeadamente nas transições, que permitam colocar os TSDT em todas as novas categorias da 

Carreira, que seja contabilizado o tempo de serviço prestado na anterior Carreira, relevando para 

efeito de posicionamento na nova tabela salarial, entre outras matérias. 

O Governo, ficou de estudar e apresentar novas propostas, que possam incorporar as 

reivindicações dos Sindicatos, tendo estes alertado de novo o Governo para a necessidade de 

encontrar soluções com tratamento idêntico a outras carreiras já revistas, sob pena de não existir 

condições para uma possível plataforma de entendimento entre os Sindicatos e o Governo. 

 

GREVE NACIONAL 13 JULHO 2018 

No próximo dia 13 de Julho, está marcada greve Nacional, pelo que contamos uma vez mais 

com uma adesão à greve em grande número pelos TSDT, mostrando a nossa indignação, que 

será um sinal inequívoco que não nos calaremos perante a injustiça que querem perpetuar com 

este grupo profissional. 

13 de Julho de 2018, concentração pelas 17horas, em frente ao Hospital de Santo António, 

com desfile até à Câmara Municipal do Porto, onde ficaremos em vigília. 

Vai efetuar-se uma concentração e vigília na cidade do Porto de TSDT, com a participação de 

todos os colegas que queiram estar presentes, para tornarmos pública a nossa indignação e o 

nosso protesto em mais este dia de greve. 
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Nota Final: 

Por último, não podemos deixar de referir que estes Sindicatos estão conscientes do 

prolongamento no tempo deste processo negocial, mas a única responsabilidade é do 

Governo, que não tem apresentado propostas que reponham aos TSDT o que já devia ter sido 

efetuado há dez anos atrás. 

A revisão desta Carreira tem de ser tratada pelo Governo de forma idêntica a outras 

carreiras de igual exigência de nível habilitacional e profissional, NÃO PODENDO ESTAS 

ESTRUTURAS SINDICAIS ACEITAR UM ACORDO A QUALQUER PREÇO. 

Na salvaguarda dos interesses dos TSDT, negociamos sempre com o objetivo de colocar este 

grupo no mesmo patamar de outros na Saúde, reivindicando o princípio de equidade de 

tratamento, repondo justiça, não podendo para tal ceder a pressões que ponham em causa 

uma visão global desta negociação, pois estamos a construir o futuro, não podemos pensar 

só no imediato. 

 

EXIGIMOS O FIM DA DISCRIMINAÇÃO 

EXIGIMOS EQUIDADE NA NEGOCIAÇAO 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

 

AS DIREÇÕES SINDICAIS 

 


