
Governo oferece aos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica uma
mão-cheia de nada!

A Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, foi chamada a iniciar o

“processo de negociação” com vista à revisão da Carreira dos TDT, no passado dia 6 de Dezembro.

Sendo esta uma matéria que já foi discutida com governos anteriores, importava que este Executivo respondesse

às necessidades destes trabalhadores e fizesse justiça a uma Carreira que tem sido altamente prejudicada, não

sofrendo alterações há duas décadas,  situação perfeitamente inaceitável,  dado o grau de complexidade das

funções que hoje desempenham e o grau académico exigido para o exercício das diferentes profissões.

A proposta que o governo apresentou, não satisfaz em nada as pretensões dos TDT e empurra a decisão sobre

as matérias como: salários, suplementos remuneratórios, transição para a nova Carreira, sistema de avaliação,

definição  concreta  da  progressão  na  carreira,  valorização  ou  não  da  antiguidade  na  transição  e  até  a

identificação de todas as novas profissões que integrarão a Carreira, para diplomas a ser emitidos depois da

publicação da “Carreira”.

Perante esta vontade de publicar à pressa uma Carreira que apenas explicita as obrigações dos trabalhadores e

permite que o governo defina de forma unilateral sobre as matérias que mais interessam aos trabalhadores, a

Federação recusou-se a passar um cheque em branco ao Ministério da Saúde!

Não é aceitável a chantagem feita pelo Ministério, iniciando a suposta “negociação”, afirmando que não podem

ser negociadas as matérias acima referidas!

Exigimos a negociação imediata das grelhas salariais, das condições de transição para a nova carreira (CIT e

CTFP), dos suplementos remuneratórios, das regras de progressão e do sistema de avaliação! 

Continuaremos ao lado dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, lutando de forma séria e consequente, pelas

suas justas reivindicações!

Lisboa, 7 de Dezembro de 2016 A Direção Nacional        


