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MINISTRA DA SAUDE E GOVERNO TENTAM ILUDIR TSDT 

GREVES EM DEZEMBRO/AÇÕES A DESENVOLVER 

VAMOS DIZER BASTA 

 

Ministra da Saúde marcou reunião negocial para dia 10 de Dezembro 

Como é do conhecimento de todos os colegas, o processo negocial das carreiras dos TSDT 
atinge contornos escandalosos, representando a atitude do Governo uma falta de respeito 
para com este Grupo Profissional. 

Passado mais de um mês da tomada de posse da nova equipa Ministerial de Saúde, a Ministra da 
Saúde agradece a compreensão destes profissionais, e marca uma reunião negocial para o 
próximo dia 10 de Dezembro. 

Só por si, esta marcação demonstra que não existe qualquer urgência em nos receber, sendo 
uma afronta, tornando-se ainda mais visível na medida em que com outros grupos profissionais a 
Ministra da Saúde já reuniu e já têm agendada nova reunião para esta semana. 

Colega, se tudo isto já é inaceitável, ainda se agrava mais quando no ofício enviado pela 
Chefe de Gabinete, a Ministra da Saúde em nome do Governo indicia a intenção de encerrar o 
processo negocial, conforme o texto que transcrevemos: 

“…Começando por agradecer a compreensão de V. Exas. pelo facto de ainda não termos tido a 
possibilidade de agendar a reunião que se impõe desenvolver para, desse modo, se poder encerrar o 
processo negocial referente aos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, vimos 
por este meio convocá-los para uma reunião de negociação, a realizar nas instalações do Ministério 
da Saúde, no próximo dia 10 de dezembro, pelas 14 horas…” 

 

Vigília dia 19 de Novembro 

Inconformados com esta discriminação, e pelas intenções pouco claras do Governo acerca do 
nosso processo negocial, ontem, dia 19/11/2018, Dirigentes Sindicais concentraram-se em frente 
ao Ministério da Saúde com o intuito de transmitir à Ministra da Saúde o descontentamento e 
repúdio pela inadmissível atitude dos decisores políticos relativamente a este processo que se 
arrasta incompreensivelmente. 

As últimas propostas do Governo ficaram muito distantes das nossas reivindicações, e, com esta 
audiência, que só decorrerá daqui a um mês, o Governo tenta iludir os TSDT e adiar decisões 
sobre este processo negocial. 

Ontem, na missiva entregue no Ministério da Saúde, exigimos a antecipação da reunião 
negocial e o envio de novas propostas por parte do Governo. 
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 BASTA DE ADIAMENTOS. 

 Exigimos o encerramento deste processo nas próximas semanas. 

 

Ações a Desenvolver 

Colegas, o Governo não nos deixa outra alternativa do que irmos de novo para a Luta. O 
Governo não pode continuar a adiar as decisões, nem pode encerrar as negociações sem apresentar 
novas propostas que venham de encontro às nossas reivindicações. 

Assim, as Associações Sindicais decidiram anunciar 12 DIAS DE GREVE intercalados, no 
próximo mês de Dezembro para assinalar os 12 meses da assinatura do Protocolo Negocial, 
sem estar encerrado o processo e sem acordo. 

Greves Nacionais em Dezembro com vários avisos prévios de greve para limitarmos os 
serviços mínimos a cumprir. 

GREVE a 5, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 31 DE DEZEMBRO 

CONCENTRAÇÃO NACIONAL A 24 DE NOVEMBRO 

VAMOS DIZER BASTA e assinalar o dia em que passa um ano da assinatura do protocolo 
negocial com o Governo, sem que a negociação esteja terminada. 

A Concentração vai ser em frente à residência do Primeiro Ministro, a partir das 14 horas. As 
inscrições para o transporte em autocarro estão abertas nos sites dos Sindicatos. 

Colegas, vamos demonstrar ao Governo que não aceitamos continuar a não ser uma 
prioridade do Ministério e da nova Ministra da Saúde. Em simultâneo com alguns dias de 
paralisação, iremos realizar ações de rua (a anunciar), que tornem visível o nosso protesto e 
demonstrem a nossa indignação pela falta de respeito do Governo. 

CONTAMOS COM TODOS E NÃO DESISTIMOS 

EXIGIMOS NEGOCIAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 
 

 

 

 

AS DIREÇÕES SINDICAIS 


