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AÇÕES A DESENVOLVER EM CONJUNTO 

IMPORTANTES ALTERAÇÕES DE CALENDÁRIO DE LUTA 

 

Caros (as) Associados (as) 

 

Após marcação, por parte do Governo, de reunião de negociação, decidiu a Frente Sindical rever o 

calendário de ações de luta. 
 

As vigílias desconcentradas, previstas para dia 15/10, tinham como principal objetivo pressionar o Governo 

à marcação de reunião. Dado o Governo ter marcado reunião que irá ocorrer dia 19/10 sem, contudo, 

apresentar qualquer proposta, decidiram os Sindicatos rever a sua ação e desenvolvê-la da seguinte 

forma: 
 

Dia 15/10 - Vigília de dirigentes, delegados e ativistas sindicais, assim como todos os colegas que se 

queiram juntar em frente ao Ministério da Saúde, com o objetivo de levar o Governo a apresentar uma 

proposta concreta de forma a ser analisada e, em sede de reunião, suscitar uma contra proposta por parte 

dos Sindicatos, caso se verifique essa necessidade. 
 

Dia 29/10 - (início da discussão do O.E). Greve Nacional com Manifestação e Desfile  - Concentração às 

14h00, na Praça do Marquês de Pombal,  com desfile até à Assembleia da Republica, com chegada 

prevista às 15h00 onde decorre a discussão do Orçamento para 2019. 
 

De salientar que, hoje mesmo seguiram pedidos de reunião, urgente, para todos os Grupos Parlamentares 

de forma a, uma vez mais, reforçar a ideia que este Grupo Profissional estará, de novo, em frente ao 

Parlamento, lutando pelo direito de equidade e igualdade com outros profissionais de Saúde. 
 

Colega, estas duas ações são de capital importância, por isso é MUITO IMPORTANTE que 

TODOS estejamos presentes e que a Manifestação de 29/10 seja, sem qualquer margem de dúvida, a 

maior ação de repúdio pela discriminação com os TSDT por parte do Governo.  
 

Nota:  

Brevemente informaremos sobre os meios de transporte que disponibilizaremos para esta ação de luta.  
 

EXIGIMOS A APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS 

EXIGIMOS JUSTIÇA E EQUIDADE 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 

AS DIREÇÕES SINDICAIS 

 


