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Porto, 12 de Abril de 2018

ASSUNTO : Negociações das carreiras dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.
Manifestação da nossa indignação.
Exmo. Sr. Primeiro Ministro
Por “memorando” de 12 de Março de 2018, assinado pelos quatro sindicatos que integram a frente
negociadora da revisão/criação das carreiras dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica,
expusemos a V.Exa. a violência e discriminação a que têm estado sujeitos estes profissionais.
V. Exa. respondeu-nos informando que, dadas as características das questões formuladas, foi o
assunto remetido para o Sr. Ministro das Finanças, pressupondo-se que o mesmo iria ouvir os
sindicatos.
Pois bem: o Sr. Ministro das Finanças não recebeu os sindicatos mas, pior ainda, ontem mesmo, em
audição na Comissão Parlamentar da Saúde, informou o Parlamento que o Governo tinha encerrado
o processo negocial dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, o que não é verdade.
De facto, Sr. Primeiro Ministro, Dr. António Costa, nem o nosso processo negocial está encerrado,
nem se visualiza qualquer acordo, por exclusiva responsabilidade desse ministério que,
incompreensivelmente, teima em limitar o espaço negocial do Governo.
Por tal razão, uma vez mais apelamos a V. Exa. para uma imediata intervenção neste processo que,
face aos resultados, ou antes, ausência destes, nas negociações que, ainda no dia 10 de Abril,
tiveram nova sessão no Ministério da Saúde, levaram este sindicato a informar que a manter-se a
actual situação de desprezo pelos trabalhadores deste sector, a greve prolongada será um desfecho
inevitável.
Certos de que V. Exa. terá na devida conta o nosso apelo, subscrevemo-nos com a mais elevada
consideração e cordiais cumprimentos.

O Presidente da Direcção Nacional do STSS
Almerindo Rego
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