
AOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA

GOVERNO QUER REVER CARREIRA
MAS NÃO QUER REVALORIZAR!

O processo de valorização da carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica está num
impasse provocado pelo Governo, depois de ter dado orientações à Administração Central
do  Sistema  de  Saúde,  IP(ACSS),  para  apresentar  às  organizações  sindicais
representativas dos trabalhadores da carreira e de negociar, uma proposta que sómente
adapta o actual regime às normas da Lei nº12-A/2008(entretanto revogada), em matéria
de complexidade funcional, classificando-a de grau 3, mas que não admite uma tabela
remuneratória correspondente, no mínimo, à de técnico superior.

Esta intenção do Governo, de não valorizar a carreira, estava bem patente na proposta de
protocolo negocial que a ACSS tentou acordar com a nossa Federação e seus sindicatos ,
onde  constava  como  um  dos  princípios  para  a  negociação,  o  da  “neutralidade
orçamental”, ou seja, esta proposta não previa quaisquer alterações salariais. Como é
evidente,  recusámos  assinar  este  protocolo  negocial,  não  só  por  isto,  mas  também,
porque  no  objecto  da  negociação,  não  ficava  explícito  que  a  nova  carreira  teria  a
designação de “carreira especial de técnico superior de diagnóstico e terapêutica”. 

Convém salientar que o Governo, ao não admitir que a tabela remuneratória a aprovar
terá de corresponder, no mínimo, à dos níveis remuneratórios de técnico superior, mas
atribuindo  simultaneamente,  o  grau  3  de  complexidade  funcional,  está  em manifesta
contradição  com,  não  só,  a  Lei  nº12-A/2008,  de  27  de  Fevereiro(já  revogada),  mas
também com a Lei nº35/2014, de 20 de Junho que ele próprio aprovou.

Percebe-se assim que o processo de negociação da proposta não tenha ainda começado,
com a ACSS a adiar de dia para dia a primeira reunião. A 16 de Julho, esta deveria ter
sido  concretizada,  mas  foi  adiada  para  Setembro,  sem  data  marcada,  por  aquela
entidade.

Para  a  nossa  Federação  e  seus  sindicatos,  as  divergências  fundamentais,  após
apreciação da proposta de revisão da carreira  de TDT, residem nestes dois  aspectos
essenciais e que estão interligados:

 O Governo não quer reconhecer a carreira de nível técnico superior;

 E, por conseguinte, quer manter os actuais níveis salariais.

Para nós, isto é inaceitável!

Exigimos uma verdadeira valorização da carreira de TDT, há muito devida, passando esta



pelo reconhecimento de que a carreira é especial e de nível superior, devendo os salários
respectivos  ser  revistos  neste  quadro.  Esta  será  a  nossa  posição  na  mesa  negocial
própria, constituída entre a nossa Federação os seus sindicatos e a ACSS.

O governo tudo está a fazer para adaptar  as carreiras profissionais da Administração
Pública existentes, ao novo regime jurídico que entretanto criou mas, com isto, tem por
objectivo  retirar  direitos  aos  trabalhadores nelas  integrados.  É  o  que  se  passa neste
processo.

Por  isto,  consideramos  essencial  que  os  técnicos  de  diagnóstico  e  terapêutica  se
organizem e mobilizem para lutar em defesa dos seus direitos, designadamente, de uma
carreira profissional digna.

EM DEFESA DA CARREIRA ESPECIAL DE TÉCNICO SUPERIOR 
DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA!

Lisboa, 2 de Setembro de 2014

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores 
em Funções Públicas e Sociais

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais 
do Sul e Regiões Autónomas


