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Exmo. Senhor Ministro da Saúde 

Dr. Manuel Pizarro 

 

Correspondência remetida via: 
 Correio eletrónico: gabinete.ministro@ms.gov.pt; gabinete.seas@ms.gov.pt 
 Correio registado c/ aviso receção 

 
 

STSS/Lx/LD/LB/1200       Prc. N/           Lisboa, 17 de Outubro de 2022  

 

Assunto: Pedido de audiência urgente- Acordo de princípios para regularização de matérias 
relativos aos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT). 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe dirigiu o STSS em 13/09/2022 com a refª. STSS/LX/LD/LB/1076 (anexo), 

um pedido de reunião urgente para obtenção do acordo de um protocolo negocial e a consequente 

calendarização do processo negocial, aliás, na esteira, do compromisso já assumido com o anterior Gabinete, 

pela Secretaria de Estado da Saúde. 

Neste sentido, vem este Sindicato, como legitimo representante dos profissionais de saúde TSDT e no 

cumprimento da sua missão estatutária insistir e informar V. Exa., não só para a urgência quanto ao início da 

negociação como, alertar para o facto de estar a adensar-se a revolta entre estes profissionais de saúde pela 

forma como o Governo não tem resolvido nem clarificado os problemas da revisão da carreira destes 

trabalhadores. 

Por outro lado, fomos confrontados com a divulgação do acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, 

dos salários e da competitividade, onde se refere também a atualização do nível remuneratório de ingresso na 

carreira geral de técnico superior na Administração Pública que passa a ser o nível 16, com a atualização em 

2023 para os 1320,15€, conforme proposta apresentada pelo Governo aos Sindicatos. 

Aparentemente, foram esquecidas as carreiras especiais, mormente a carreira dos TSDT que tem de ingresso 

o nível 15 (Decreto – Lei n.º 25/2019, com alterações introduzidas pela Lei n.º 34/2021), que a ser verdade tal 

facto, esta carreira especial de nível 3 de administração publica, ficará com um “salário mínimo” de ingresso 

abaixo do valor para os Técnicos Superiores do Regime Geral na Administração Pública. 
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Neste contexto, o STSS que tem procurado apelar à compreensão e paciência destes trabalhadores, conforme 

já afirmado anteriormente, não pode mais conter a cada vez maior exigência dos nossos associados para a 

demonstração pública de insatisfação e indignação por parte dos TSDT, com o desenvolvimento de formas de 

luta. 

Assim, apelamos a V. Exa., para a necessidade urgente de serem retomadas as negociações com o Ministério 

da Saúde e, consequentemente, o restabelecimento do diálogo social que permita encontrar a solução dos 

problemas nomeadamente os que resultam do processo da revisão da carreira dos TSDT, apelamos por isso à 

marcação da reunião e ao envio antecipado do protocolo negocial o que deverá ocorrer até ao final deste mês 

de Outubro.  

Aguardamos uma resposta com a máxima brevidade. 

Apresentando os melhores cumprimentos 

 

Pl´a Direção Nacional 

 

___________________________________________ 

(Luis Dupont – Presidente da Direção Nacional do STSS) 


