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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 
 

STSS/Lx/LD/LB/1076       Prc. N/  Lisboa, 13 de Setembro 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). 

 

Senhor Ministro, 

Na sequência da nomeação de V. Exa. para Ministro de Saúde, cabe à Direção Nacional do Sindicato Nacional 

dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS), antes de tudo, desejar-lhe um mandato 

repleto de sucessos e concretizações que, certamente, serão coincidentes e concordantes com o interesse 

público, sobretudo, no que respeita à valorização do SNS, nomeadamente, através dos seus recursos humanos. 

Neste desiderato, serve a presente para solicitar ao Senhor Ministro, uma audiência urgente, com vista a 

apresentarmos a V. Exa. uma proposta de acordo de princípios, já apresentada ao anterior Gabinete, para que 

se dê início às negociações, com vista à regularização da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica, entre outras matérias já identificadas, em anexo. 

Na esteira, do acima mencionado, ficou o STSS a aguardar, o envio urgente de uma proposta do protocolo 

negocial, pela Secretária de Estado da Saúde, pois, conforme já transmitido anteriormente ao Ministério da 

Saúde e ao Governo, a compreensão para os sucessivos adiamentos para a resolução dos problemas está a 

tornar-se insustentável.  

O mesmo será dizer, que esta contínua de espera dos TSDT, poderá não se manter perante o o adiamento de 

decisões imprescindíveis, pelo Governo, no que se refere ao desenvolvimento e regularização da carreira, bem 

como a aplicação urgente e correta da Lei em vigor. 
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A insatisfação e descontentamento crescente destes profissionais de saúde, não está só relacionada com a 

ausência de vontade do Governo para clarificar e negociar determinadas matérias, mas principalmente, pelo 

impasse na tomada de decisões que se impõem sobre a avaliação de desempenho com a consequente 

atribuição do ponto e meio por cada ano, conforme o sistema em vigor, e contabilização total do tempo de 

serviço dos trabalhadores, independentemente do seu vínculo contratual. 

Cabe informar, que o STSS, em reuniões realizadas com a anterior equipa do Ministério da Saúde, em Abril, 

Maio e Julho, apresentou e identificou todos os assuntos por resolver e a negociar quanto à carreira destes 

profissionais representados pelo STSS. 

Esta atuação do Ministério da Saúde tem causado prejuízos sérios aos trabalhadores TSDT, em várias 

Instituições, exemplo grave disso, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, que ancorada em FAQ.s 

emitidas em Janeiro de 2022, pela ACSS, no mês de Agosto, retirou dinheiro aos trabalhadores, sem qualquer 

fundamento legal, na sequência da alteração a decisões anteriores, vêm agora comunicar a diminuição de 

pontos atribuídos aos trabalhadores. 

Existem decisões que se impõem ser tomadas, pois como V. Exa. compreenderá a posição dos Sindicatos na 

mediação das questões em apreço e particularmente, no que tem sido o contributo deste Sindicato para tentar 

manter a serenidade dentro dos locais de trabalho, o STSS insiste, por isso, no agendamento da reunião e do 

acordo de protocolo negocial, por forma a evitar o conflito e a contenda laboral a que o STSS não poderá 

obstar. 

Face ao que antecede, o STSS apela a V. Exa. a marcação urgente da reunião com vista a calendarização das 

negociações. 

Convictos que acompanhará as preocupações e problemas destes trabalhadores, representados pelo STSS, 

ficamos a aguardar o rápido agendamento da reunião. 

Com os melhores cumprimentos. 

Pl´a Direção Nacional 

 

___________________________________________ 

(Luis Dupont – Presidente da Direção Nacional do STSS) 


