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SOMOS TODOS TSDT  

Greve 5 e 6 de Dezembro 

Concentrações Lisboa, Funchal e Porto 

 
 

Amanhã, dia 5 de Dezembro, vão se iniciar 12 dias de Greve durante o mês de Dezembro, 

continuando a nossa luta em defesa da revisão das carreiras dos TSDT. 

Continuar a lutar é fundamental para defender e exigir uma negociação séria, com apresentação de 

novas propostas que reponham justiça e igualdade no enquadramento e desenvolvimento da grelha 

salarial e transição para as novas categorias das carreiras. 

Contamos com todos os TSDT. Aderir às Greves e participar nas Ações que vamos desenvolver é 

imprescindível para alcançarmos as nossas reivindicações. 

Lutar e não baixar os braços é fundamental para continuar a manifestar a nossa indignação e 

mostrar que não nos calaremos perante as injustiças. Os TSDT não merecem continuar a ser tratados 

desta forma pelo Governo. 

Vamos paralisar os serviços nos dias de Greve, até ao final do ano. Só temos de cumprir os serviços 

mínimos, não devemos ceder às pressões que estão a ser efetuadas nos serviços para realizarmos mais 

mínimos do que aqueles que foram acordados e que estão descritos no Acordo Coletivo referido no Pré-

Aviso de Greve.   

É essencial para que a Greve atinja os seus objetivos, que não cedamos às tentativas pelas 

instituições de alargar os serviços mínimos. Sempre que isso acontecer, devem remeter para os 

Sindicatos essa responsabilidade, e não cederem sem que exista a intervenção dos Sindicatos. 

Vamos obrigar o Governo a apresentar novas propostas e colocar o nosso processo negocial e os 

TSDT como uma das prioridades deste Ministério da Saúde. Os Sindicatos, em representação dos 

seus associados, vão exigir que seja efetuada a aplicação da transição e da nova grelha salarial a 1 de 

janeiro 2018. 

As carreiras foram publicadas em Agosto de 2017, exigimos a sua regulamentação com a 

reposição de justiça e igualdade que há 18 anos é negada aos TSDT. 

Colegas apelamos à vossa participação também nas Concentrações:  

 

5 Dezembro - Lisboa – das 11h às 14h (em frente ao Hospital de Santa Maria) 

- Funchal – das 12h às 15h (na Avenida Arriaga, junto à Estátua de  João Gonçalves Zarco)  

6 Dezembro – Porto – das 11h às 14h (em frente ao Hospital de Santo António) 
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As restantes Concentrações, a realizar noutros dias de Greve, nomeadamente da próxima semana, onde 

se inclui a de Coimbra, serão anunciadas nos próximos dias. 

COLEGA CONTAMOS CONTIGO 

NÃO PODEMOS DESISTIR 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

 

 

AS DIREÇÕES SINDICAIS 


