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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2019 

1 – ENQUADRAMENTO 

O ano 2019 ficou marcado como o ano em que foi eleita a nova equipa 

dirigente deste Sindicato cujo mandato teve o seu início em Maio e terminará 

em 2022. 

Sob o lema : TODOS JUNTOS POR UM STSS MAIS FORTE NA DEFESA E AFIRMAÇÃO DAS NOSSAS 

PROFISSÕES, a única Lista candidata submeteu-se ao escrutínio dos associados 

do STSS com os seguintes Princípios Programáticos:  

✓ A UNIDADE NA DEFESA E AFIRMAÇÃO DAS NOSSAS PROFISSÕES 

✓ PRINCÍPIOS DA AÇÃO SINDICAL 

✓ ORGANIZAÇÃO SINDICAL  

✓ INFORMAÇÃO 

✓ APOIO AOS SÓCIOS 

✓ AÇÃO SINDICAL 

Muito trabalho havia (há) a realizar, o ano 2018 foi um ano muito intenso e o 

de 2019 foi, igualmente, um ano de muita dedicação desta equipa, fazendo 

justiça ao voto de confiança que os associados lhe deram.  

Foi um ano que se pautou por uma intensa atividade político sindical, fruto do 

encerramento unilateral do processo negocial, em 2018, e de uma inaceitável 

atitude do Governo, na manutenção de injustiças face aos Técnicos Superiores 

de Diagnóstico e Terapêutica, em comparação com outros grupos profissionais 

na Administração Pública, especialmente no setor da saúde, ditando o 

adiamento da reposição da igualdade de tratamento, do qual nunca 

desistiremos. 

 

2 – ACTIVIDADE DO STSS - POLÍTICO/SINDICAL E NEGOCIAÇÃO 

COLECTIVA 

No relatório sobre a atividade do STSS no ano 2019 queremos dar destaque à 

luta que travamos pela igualdade de tratamento com outros profissionais. 

Entre Fevereiro e Julho de 2019, levamos a cabo 6 dias de greve, num dos 
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quais, a 21/02, realizou-se a maior manifestação de TSDT de que há memória! 

De todo o país saíram 15 autocarros lotados de profissionais sedentos de 

justiça! A estes juntaram-se muitos outros que se deslocaram pelos seus 

próprios meios o que resultou numa manifestação com cerca de 3000 

participantes! 

Mas as nossas reivindicações não se ficaram por aqui, desenvolvemos diversa e 

intensa atividade político/sindical, lutas institucionais e negociação coletiva ao 

longo de 2019, nomeadamente com uma greve entre 26 e 28/3 no SAMS/SBSI 

em luta, entre outros, pela retoma das negociações do Instrumento de 

Regulamentação Coletiva de Trabalho (IRCT) e pela revogação e anulação do 

requerimento de Caducidade do atual IRCT assim como, nos dias 30 e 31/7 

paramos o serviço de radiologia da ULSLA protestando contra o não 

cumprimento integral da decisão judicial que condenou a IMI-AFFIDEA, 

entidade concessionária do Serviço de Imagiologia, ao reconhecimento da 

existência de contrato de trabalho efectivo; a tentativa de aplicação por parte 

da IMI-AFFIDEA de um CCT que não é aplicável, etc. 
 

Fruto de muito trabalho, e de um processo negocial liderado pelo STSS, 

especialmente pelos dirigentes da Região Autónoma da Madeira (RAM), em 

Setembro foi publicado um AE e um ACT para os TSDTs da RAM. Também em 

Setembro foi assinado uma ata de entendimento com o Governo Regional com 

o compromisso de ser negociado, para os TSDT desta região, a aplicação do 

descongelamento a todos na nova tabela salarial, assim como negociar para a 

Região uma alteração às transições para a nova carreira. Em Dezembro iniciou-

se a instalação de uma delegação para os sócios desta Região Autónoma. 
 

Também no último trimestre de 2019 o STSS diligenciou no sentido de, na 

Região Autónoma das Açores, se iniciar um processo negocial idêntico ao que 

desenvolvemos na RAM para aplicação dos descongelamentos e da nova 

carreira aos TSDT da Região, tendo reunido com a Secretaria Regional da 

Saúde. Os responsáveis regionais apresentaram um entendimento, 

principalmente sobre os descongelamentos a aplicar, bastante prejudicial para 

os colegas, com o qual o STSS discorda, ficamos assim de apresentar mais 

fundamento jurídico para as nossas propostas, transitando para o ano 

seguinte a continuidade do processo.   
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Em conjunto com a APTAC manifestamos junto do Governo o nosso desacordo 

pela publicação da Portaria 392/2019 e o Despacho 10009/2019 - Manual de 

Boas Práticas Laboratoriais de Patologia Clínica/Análises Clínicas. O STSS, a 

APTAC e o Sindite apresentaram, conjuntamente uma proposta de alteração a 

esta legislação ao Ministério da saúde por considerarmos que a mesma viola 

princípios da nossa regulação profissional e concretamente o despacho é 

ferido de ilegalidade.   
 

Intervimos, em representação dos nossos associados, no processo de transição 

do H. Braga de PPP a EPE, desde Julho/2019, tendo reunido quer com a ARSN 

quer com o CA do H. Braga, defendendo sempre a aplicação AC dos Hospitais 

EPEs aos TSDT em regime de CIT deste Hospital, desde 01 de setembro de 

2019, data em que o Hospital de Braga EPE passou para a esfera pública. 
 

No sentido de ouvirmos os colegas e ajuda-los a enfrentar as questões que são 

colocadas diariamente, reforçamos a equipa e, ao longo do ano, promovemos 

eleições para Delegados Sindicais, tendo sido eleitos, distribuídos por todo o 

País, 16 novos Delegados Sindicais (DS), totalizando no final de 2019 quarenta e 

cinco DS. 

 

De salientar também a importância de este ano, o STSS ter sido nomeado para 

Conselho Consultivo da ERS, em conjunto com outras entidades 

representativas dos TSDT. 
 

Como para o trabalho diário do STSS a opinião de todos os colegas é essencial, 

especialmente os nossos associados, para debatermos ideias e estratégias e 

darmos a conhecer o nosso trabalho, em 2019 realizamos 27 plenários 

conforme quadro abaixo: 

 
Data Local 

23-01-2019 Porto 

24-01-2019 Coimbra 

28-01-2019 Lisboa 

08-02-2019 Faro 

12-02-2019 Braga 

04-04-2019 Porto Santo 
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30-05-2019 IA Saúde (Madeira) 

31-05-2019 Sec. Regional da Educação (Madeira) 

03-06-2019 Sec. Reg. Inclusão e Ass. Sociais (Madeira) 

29-08-2019 SESARAM (Madeira) 

04-09-2019 IA Saúde (Madeira) 

30-09-2019 Ponta Delgada 

17-10-2019 Porto 

22-10-2019 Lisboa 

24-10-2019 Coimbra 

24-10-2019 Viseu 

30-10-2019 Beja 

31-10-2019 Faro 

05-11-2019 Ilha Terceira 

06-11-2019 Horta 

08-11-2019 Abrantes 

14-11-2019 Sta. Maria da Feira 

14-11-2019 Aveiro 

15-11-2019 Viana do Castelo 

21-11-2019 Castelo Branco 

12-12-2019 Portalegre 

19-12-2019 Évora 

 

 

Outras Iniciativas Politico/Sindicais 

Tipo de Iniciativa Data Observações 

Pedido Audiência Janeiro/2019 Todos os grupos parlamentares 

Pedido Audiência Março/2019 Todos os grupos parlamentares 

Pedido Audiência Maio/2019 Todos os grupos parlamentares 

   

 

Além destas iniciativas de cariz político/sindical, há a destacar as inúmeras 

intervenções que efetuamos junto dos Conselhos de Administração das várias 
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Instituições, reunindo com algumas delas para, em representação dos nossos 

associados, resolvermos questões que são colocadas aos gabinetes jurídicos 

do Sindicato. 

 

3 – A ACTIVIDADE DO STSS E A COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Em 2019 tivemos o seguinte impacto na Comunicação Social: 

ESTATÍSTICA   
 

    

MEIO Nº DE NOTÍCIAS 

Imprensa 154 

Internet 829 

Rádio 38 

TV 402 

Total 1423 

 

4 – A ACTIVIDADE DO STSS E O RECONHECIMENTO DOS TSDT  

Foi com enorme orgulho que vimos o número de TSDT sindicalizados no 

STSS a crescer, é bem demonstrativo da credibilidade e dos resultados 

do trabalho realizado por este Sindicato. Em 2019 iniciamos 3364 novos 

procedimentos de questões colocadas pelos sócios (que intitulamos de 

Notas de Ocorrência).  

NOTAS DE OCORRÊNCIA 

Tratadas na sede 2263 

Tratadas na delegação 1101 

Total 3364 
 

 

5 – A ACTIVIDADE DO STSS E O REFLEXO DA MESMA NAS SUAS CONTAS  

No que diz respeito ao balanco e relatório de contas do sindicato, as 

quais obtiveram o parecer favorável do Conselho Fiscal, destaca-se o 

resultado positivo e o necessário equilíbrio nas contas. Se por um lado 
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toda a intensa atividade reivindicativa e de luta sindical acarretam um 

aumento da despesa a vários níveis.  

De realçar um investimento claro na dinamização e nos plenários, 

nomeadamente nas regiões autónomas, bem como um reforço do nosso 

apoio jurídico como a contratualização de mais um jurista avençado para 

apoio direto aos sócios no gabinete jurídico e de mais assessoria jurídica 

de suporte às reivindicações do STSS especialmente no que diz respeito 

às problemáticas da revisão da carreira.  

Houve no entanto, por parte da Direcção do Sindicato a responsabilidade 

de salvaguardar o património que é de todos os associados, criando 

condições de suporte financeiro sustentado para podermos manter as 

nossas lutas e reivindicações, assim como podermos avançar, com 

suporte financeiro, para processos judiciais em defesa dos interesses dos 

nossos associados. 
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Terminamos este relatório agradecendo aos nossos associados por 

acreditarem num projeto que de tudo faremos para que resulte. Os 

vossos contributos são para o Sindicato fundamentais.  

Queremos estar à altura da confiança que em nós depositam e com a 

qual nos sentimos honrados, queremos continuar a contribuir para o 

desenvolvimento do projeto profissional de cada um. 

Fev/2020 

       A DIRECÇÃO NACIONAL 


