Comunicado –04/10/2018

AÇÕES A DESENVOLVER EM CONJUNTO
VAMOS CONTINUAR A LUTA AINDA MAIS MOBILIZADOS

Caros (as) Associados (as)
Na última reunião realizada com estas Estruturas Sindicais, o Governo pretendeu, uma vez mais,
encerrar o processo o negocial, sem acordo, tendo os Sindicatos rejeitado e repudiado esta intenção.
O Governo solicitou, então, mais tempo para melhor ponderar as nossas reivindicações e a
apresentação de novas propostas.
No decorrer dos vários plenários que temos realizado pelo país, e apesar de não estarem todos
realizados, os colegas têm apoiado a vontade de continuarmos e mantermos as nossas
reivindicações, e obrigarmos o Governo a negociar as matérias não acordadas, assim, decidimos em
conjunto avançar para mais ações de luta, no sentido de obrigar a apresentação, urgente, de novas
propostas e a continuação da negociação.

Calendarização de Ações de Luta:


15 Outubro - Concentrações Regionais
Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Funchal, Açores
Horário – 17h às 20h
Têm como objetivo sinalizarmos a entrega do Orçamento de Estado no Parlamento pelo
Governo, e de se terem passado os 15 dias solicitados pelo Governo caso o mesmo não
tenha apresentado nada até essa data.



24 Outubro - Greve e Grande Manifestação Nacional no período da Tarde.
Neste dia ocorre o Debate Quinzenal no Parlamento com o Primeiro-Ministro. Pretendemos
realizar um desfile e concentração em frente ao Parlamento. Serão organizados transportes
pelos Sindicatos.



31 Outubro - Greve Nacional
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Mês de Novembro – Anunciar a realização de um dia de greve todas as semanas de
Novembro, caso o Governo continue a não apresentar propostas com respostas às nossas
reivindicações.



Pedidos de audiências urgentes aos Grupos Parlamentares – Pretendemos sensibilizar e
apelar à intervenção dos Partidos, em sede da discussão do Orçamento de Estado, para ser
discutida a necessidade de existir cabimento Orçamental para aplicação da nova tabela
salarial dos TSDT.

Próximos Plenários:
ULSNE - 10/10/18 - Sala de Reuniões da Unidade Hospitalar de Bragança – das 16 às 18h30m
CHTMAD – 11/10/18 - Hospital S. Pedro - Vila Real - Local a designar – das 11 às 13h30m
COLEGAS
Estas ações agora anunciadas podem vir a sofrer algumas alterações ou até ser reforçadas,
caso o desenrolar do processo negocial a isso obrigue.

EXIGIMOS A APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS
EXIGIMOS JUSTIÇA E EQUIDADE

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.
AS DIREÇÕES SINDICAIS
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