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ASSUNTO: Conclusão Urgente das Negociações das Carreiras Especiais de TDT e TSS 
 
Exma. Sra. Ministra da Saúde, Dra. Ana Jorge 

 

Mantendo-se o silencio por parte do Ministério da Saúde, após sucessivos contactos 
destes dois sindicatos no sentido de ser agendada uma reunião para se poder encerrar a 
1.ª fase do processo negocial em curso, das carreiras de TDT e TSS, e porque decorridas 
três semanas desde o dia 12/08/09, data da última reunião entre o SCTS, o SINDITE e o 
Ministério da Saúde, constatando-se uma inexplicável e total ausência de qualquer 
resposta por parte de Vossa Ex.ª desde essa data, decidiram as direcções destes 
Sindicatos face à preocupante e inaceitável situação em que o Ministério nos colocou, 
reagir da forma mais adequada. 
 
Assim, é nossa intenção divulgar aos profissionais que representamos, a forma séria, 
responsável e o empenho total destes Sindicatos ao longo deste processo negocial para, 
a exemplo de outras carreiras especiais de profissionais de saúde levar a “bom porto” 
uma reestruturação de carreira imprescindível no actual quadro de reforma da 
Administração Pública que fica, assim, a manter-se esta ausência de respostas do 
Ministério da Saúde, incompleta com todo o prejuízo de articulação jurídico-legal do 
Estatuto e Exercício Profissional destes trabalhadores.  
 
É para estes Sindicatos óbvio que não lhes pode ser atribuída qualquer responsabilidade 
na situação criada pelo abandono e paragem por parte do Ministério da negociação em 
curso, pelo que prevemos uma reacção forte de repúdio e revolta por parte dos 
profissionais que representamos que irá manifestar-se, publicamente, nas próximas 
semanas. 
 
Com elevada consideração e cordiais cumprimentos 
 
 
       A Direcção Nacional         O Secretariado Nacional 
                do SCTS                                                               do Sindite 
         O Vice-Presidente                                                      O Presidente 
 
 
           (Luís Dupont)                         (Edgar Loureiro) 


