Comunicado – 15/11/2018

GOVERNO CONTINUA SEM RETOMAR PROCESSO NEGOCIAL
MINISTRA DA SAÚDE AINDA NÃO RECEBEU OS SINDICATOS
REPRESENTANTES DOS TSDT
AÇÕES A DESENVOLVER
Processo Negocial
O Governo continua sem responder aos Sindicatos. Não retoma o processo negocial, não apresenta
novas propostas, e a Ministra da Saúde não marcou ainda audiência com estas estruturas Sindicais,
solicitada no dia da sua tomada de posse, há um mês.
É inadmissível que o Governo e a nova Ministra da Saúde continuem sem responder aos TSDT e às
estruturas sindicais representativas e com as quais assinaram um Protocolo Negocial a 24 de Novembro
de 2017, que há muito já devia estar terminado.
Este Processo Negocial continua por concluir, não existindo acordo em matérias fundamentais como
as grelhas salariais e a transição para as novas categorias e sendo a última proposta apresentada a 29 de
Setembro de 2018. É INACEITÁVEL E UM INSULTO AOS TSDT.
Exigimos que o Governo reponha a justiça e equidade apresentando propostas com transições que
preencham todas as categorias e uma grelha salarial que tenha os referenciais e impulsos salariais
de outras carreiras especiais da Administração Pública com a mesma exigência habilitacional e
profissional.
A carreira dos TSDT tem de ser uma prioridade de qualquer Governo que diga defender o SNS e os
seus profissionais, por isso vamos continuar a lutar e não baixar os braços, e não aceitamos ser uma
carreira especial que seja do ponto de vista de desenvolvimento salarial pior do a que temos na grelha
salarial ainda em vigor, e continue a manter desigualdades em comparação com outras carreiras.

Ações a Desenvolver
As estruturas sindicais estão a programar um conjunto de ações de protesto que demonstrem
claramente ao Governo e à Ministra da Saúde, que não aceitamos continuar a não ser uma prioridade para
este Governo e para o Ministério da Saúde, podendo já destacar:

Vigília de 19 de Novembro (16h00 às 19h00) – Os Dirigentes e Ativistas Sindicais em Vigília no
Ministério da Saúde vão exigir a marcação de uma audiência com a Ministra da Saúde e a retoma do
Processo Negocial.
Concentração Nacional dia 24 de Novembro – Vamos assinalar a data da assinatura do Protocolo
Negocial com o Governo e os Sindicatos, ocorrida há um ano, e que contínua sem estar concluído, não
existindo acordo com o Governo em matérias fundamentais.
Em Lisboa e em frente à residência do Primeiro Ministro, vamos demonstrar o nosso
descontentamento e repúdio pelo comportamento do Governo no Processo Negocial de revisão e
regulamentação das carreiras dos TSDT.
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No decurso deste dia e nesta Concentração vamos assinalar a data com ações simbólicas dos TSDT
que vão DEMONSTRAR A NOSSA REVOLTA E INDIGNAÇÃO, REIVINDICANDO QUE ESTE
PROCESSO NEGOCIAL TERMINE ATÉ AO FIM DO ANO.

Inscrições para a Concentração do dia 24 de Novembro - Os Sindicatos vão abrir nos sites as
inscrições para o transporte de todos os colegas que queiram deslocar-se a Lisboa para assinalarem esta
data e manifestarem a sua indignação.

Mês de Dezembro – Vamos anunciar um calendário de greves a desenvolver durante todo o mês, em
defesa da conclusão do processo negocial de revisão e regulamentação das carreiras dos TSDT. Estes
dias de Greve devem ser acompanhados por ações de protesto público, que devemos concertar com os
colegas para poderem decorrer de uma forma desconcentrada.
Pretendemos nestes dias de Greve denunciar, também, o desinvestimento nas áreas dos meios
complementares de diagnóstico e terapêutica, exemplificando com casos concretos da falta de
condições e de resposta dos serviços públicos do SNS por falta de TSDT’s e de recursos materiais,
especialmente de equipamentos, recorrendo cada vez mais ao setor convencionado.
A LUTA VAI CONTINUAR, E OS TSDT VÃO DEFENDER OS SEUS DIREITOS, EXIGINDO QUE ESTE
PROCESSO ESTEJA CONCLUÍDO ATÉ AO FINAL DO ANO.

Reuniões com os Grupos Parlamentares
No âmbito da nossa ação reivindicativa e do nosso processo negocial, solicitámos reuniões aos Grupos
Parlamentares, tendo já reunido com o PEV, PCP, PS, BE e PSD, não fomos ainda recebidos pelo
CDS/PP e PAN.
Os Grupos Parlamentares reconhecem a pertinência das nossas reivindicações e da razão que nos
assiste, seja do processo negocial e da falta de acordo com o Governo, seja das lacunas graves de TSDT
no SNS e da necessidade de recrutamento, urgente, de mais colegas. Foram alertados os Partidos para a
necessidade da contabilização correta dos pontos para todos os TSDT para efeitos de descongelamento.
Também sobre a discussão do Orçamento de Estado foi solicitado a todos os Partidos que o mesmo
preveja o respetivo cabimento orçamental para revisão das Carreiras e do recrutamento de mais TSDT.

CONTAMOS COM TODOS E NÃO DESISTIMOS
EXIGIMOS JUSTIÇA E EQUIDADE

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

AS DIREÇÕES SINDICAIS

