
Nota à Comunicação Social

TRABALHADORES DA SAÚDE EM LUTA
DE 6 A 17 DE MAIO

EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

EM DEFESA DOS SEUS DIREITOS

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais está 
a promover desde hoje e até ao próximo dia 17, uma acção nacional de protesto e luta em 
defesa dos direitos dos trabalhadores da Saúde,  com a realização de plenários  e  outras 
iniciativas em dezenas de hospitais e centros de saúde de todo o País.

Estão, nomeadamente em causa, a recusa do Governo, de negociar o Acordo Colectivo de Trabalho para os 
trabalhadores em contrato individual de trabalho, nos hospitais EPE; a ausência de cumprimento do despacho 
conjunto que determina o pagamento do abono para falhas; a não aplicação a todos os trabalhadores dos serviços 
de Saúde, do Decreto-Lei  62/79,  sobre horários e respectivas bonificações;  a  ausência de qualquer resposta 
concreta sobre a exigência de criação da carreira de técnico auxiliar da saúde.

Por outro lado,  o Governo continua a promover a desregulamentação dos horários de trabalho,  situação que 
poderá ser agravada com a ampliação dos horários de funcionamento dos centros de saúde e das unidades de  
saúde familiar, sem que tenha até agora negociado qualquer alteração com esta Federação.

Ao  mesmo  tempo,  “tapa”  a  crescente  falta  de  pessoal  efectivo,  com  o  recurso  ao  trabalho  precário,  
designadamente, a contratação à hora e os contratos de emprego de inserção(CEI).

A estes motivos, somam-se as anunciadas medidas de ataque às funções sociais do Estado, nomeadamente, a  
Saúde,  com  o  encerramento  e  privatização  de  serviços  e  o  despedimento  de  trabalhadores,  através  da 
rescisão”amigável”, medidas que de todo, os trabalhadores do sector e esta Federação não aceitam. A título de 
exemplo,  refira-se  a   possível  entrega  de  unidades  hospitalares  às  Misericórdias,  sem  que  os  Sindicatos 
representativos dos trabalhadores do sector sejam ouvidos sobre a matéria e negociadas as eventuais condições 
de transição.

É  neste  quadro  que  a  acção  nacional  de  protesto  e  luta  que agora  se  anuncia  visa,  também,  mobilizar  os  
trabalhadores da Saúde, para a sua participação na Manifestação Nacional,  convocada pela CGTP-In, para o 
próximo dia 25 de Maio, em Belém, para exigir a demissão do Governo.
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