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GOVERNO CONTINUA SEM APRESENTAR NOVAS PROPOSTAS 

PLENÁRIOS NACIONAIS 

AÇÃO NACIONAL DE LUTA 
 

Governo não cumpre com o compromisso assumido. Decorridos dois meses da última reunião 
do processo negocial da carreira dos TSDT, o Governo continua sem apresentar aos Sindicatos 
novas propostas, conforme foi o compromisso assumido nessa reunião pelos representantes 
Governamentais. 

Os Sindicatos já avisaram o Governo que vão desencadear, de novo, ações nacionais de luta, 
auscultando os trabalhadores, REALIZANDO PLENÁRIOS A NÍVEL NACIONAL de 
esclarecimento e tomada de decisão sobre as ações de luta a programar, como protesto contra a não 
resposta do Governo às nossas reivindicações. 

Estes plenários serão o ponto de partida para mais uma grande AÇÃO NACIONAL DE LUTA, com a 
proposta para aprovação de uma MOÇÃO pelos TSDT, em que estejam vertidas as principais 
reivindicações da classe. 

PLENÁRIOS COM DATA MARCADA: 

 - Lisboa: 12 de Setembro, das 19h às 22h – Auditório da UGT – R. Vitorino Nemésio, 5 – 
Lisboa - Confirmado 

 - Coimbra: 13 de Setembro das 19h às 22h – Hotel D. Luís – Quinta da Várzea – Coimbra - 
Confirmado 

 - Porto: 14 de Setembro das 19h às 22h – Sindicato dos Professores Zona Norte – R. Costa 
Cabral, 1035 – Porto - Confirmado 

 - Faro/Portimão: 21 de Setembro das 20h às 23h – Club Farense – Rua de Sto. António, n.º 
30 – Faro - Confirmado 

PLENÁRIOS COM DATA E LOCAL A ANUNCIAR: 

 - Évora/Portalegre/Beja 

 - Guarda/Covilhã/Castelo Branco 

 - Vila Real/Chaves 

 - Bragança/Mirandela/Macedo Cavaleiros 
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 - Viana do Castelo 

  - Santarém/Torres Novas/Caldas da Rainha/Torres Vedras 

 

A participação do maior número possível de TSDT, nestes plenários, é fundamental para 
decidirmos e desenvolvermos as nossas ações de luta e protesto público demonstrando, uma vez 
mais, o nosso descontentamento e vontade inequívoca de repudiar a atitude do Governo de não 
apresentar proposta para negociar com os Sindicatos do Setor. Exigimos respostas, o Governo 
não pode continuar a adiar mais a continuação deste processo negocial. 

Os TSDT e os seus representantes legais, vão continuar a desencadear as ações de luta e 
reivindicativas, com protestos públicos, assim como desenvolver todo o género de ação 
politico/sindical e legal até às últimas consequências, em defesa de uma revisão da carreira 
que reponha a justiça e a equidade de tratamento com outras carreiras da Administração Pública e 
do Setor, do mesmo grau de complexidade e exigência habilitacional e profissional. 

 

COLEGAS, A VOSSA PARTICIPAÇÃO NOS PLENÁRIOS É FUNDAMENTAL. 

CONTAMOS COM A VOSSA PRESENÇA E CONTRIBUTO PARA DESENVOLVERMOS MAIS 
UMA GRANDE AÇÃO NACIONAL DE LUTA. 

 

QUEREMOS NEGOCIAR NOVAS PROPOSTAS 

EXIGIMOS JUSTIÇA E EQUIDADE 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 
 

AS DIREÇÕES SINDICAIS 

 


