
2   DIÁRIO DE NOTÍCIAS Quarta-feira, 19 de Junho de 2019

PUB

SAÚDE

GR oficializa entendimento 
com Técnicos de Diagnóstico

O QUE DIZ A ACTA DE COMPROMISSO

CARREIRA DE 285 
TÉCNICOS SERÁ 
DESCONGELADA, 
NUM IMPACTO DE 2 
MILHÕES DE EUROS 
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Tal como já tinha acontecido com 
os profissionais de enfermagem, o 
Governo Regional quer também 
chegar a acordo com os Técnicos 
Superiores das Áreas de Diagnós-
tico e Terapêutica. Com vista a 
um entendimento sobre o des-
congelamento destas carreiras, foi 
ontem assinada uma acta de com-
promisso entre a Secretaria Re-
gional da Saúde e as várias entida-
des sindicais envolvidas, nomea-
damente o Sindicato dos Técnicos 
Superiores de Diagnóstico e Tera-
pêutica – (SINDITE), o Sindicato 
Nacional dos Técnicos Superiores 
de Saúde das Áreas de Diagnósti-
co e Terapêutica (STSS), o Sindi-
cato dos Fisioterapeutas Portu-
gueses (SFP) e o Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins 
Públicos (SINTAP). 

O compromisso ontem estabele-
cido visa então o descongelamento 
da carreira para 285 Técnicos Supe-
riores das Áreas de Diagnóstico e 
Terapêutica do Serviço de Saúde da 
Região (SESARAM), uma medida 
que terá um impacto orçamental de 
cerca de 2 milhões de euros. 

No final da reunião, Pedro Ra-
mos, secretário Regional da Saú-
de,  mostrava-se satisfeito com o 
entendimento estabelecido, ga-
rantindo que o Governo Regional  
“continuará interessado em man-
ter uma postura de diálogo e en-
tendimento que leve sempre a 
novos desafios e conquistas”, su-
blinhando que, em Saúde o uten-
te deve estar sempre em primeiro 
lugar, “mas para isso os profissio-
nais têm de estar defendidos, têm 
de ter condições de trabalho”. 

n No documento assinado, as 
partes acordaram, para todos os 
efeitos legais, que será apresen-
tada uma proposta de decreto le-
gislativo regional relativo ao 
descongelamento das carreiras 
dos técnicos superiores das 
áreas de diagnóstico e terapêuti-
ca do SESARAM, que inclua as-
sim, a contagem dos pontos para 
progressão na carreira e o paga-
mento dos acréscimos remune-
ratórios decorrentes de altera-
ções obrigatórias de posiciona-

mento remuneratório derivadas 
da atribuição de pontos.  
Este pagamento será feito da se-
guinte forma: n mês seguinte à 
entrada em vigor do decreto le-
gislativo regional, será efectuado 
o pagamento da remuneração 
mensal, com o acréscimo de 
75%.A partir de 1 de Dezembro 
2019, será efectuado o pagamen-
to da respectiva remuneração 
mensal a 100%. 
No que se refere aos retroactivos 
respeitantes aos montantes em 

dívidas vencidos e não pagos das 
remunerações fixas e variáveis, 
desde 1 de Janeiro de 2018, serão 
pagos de forma faseada,  até Ou-
tubro de 2021, de acordo com o 
seguinte plano de pagamentos: 
10% no mês seguinte à entrada 
em vigor do diploma regional; 10 
% no mês de Outubro de 2019; 20 
% no mês de Maio de 2020; 20% 
no mês de Outubro de 2020; 20% 
no mês de Maio de 2021 e, final-
mente, 20% no mês de Outubro 
de 2021. 

O governante salientou ainda que 
a acta de compromisso ontem esta-
belecida é a melhor resposta que 
pode ser dada não só à sociedade 
em geral, como também mais espe-
cificamente aos profissionais da 
área do Diagnóstico e Terapêutica 
“para que fiquem com a noção que 
o Governo Regional está a trabalhar 
com todos e para todos”. 

Pedro Ramos adiantava ainda 
que está já em curso o processo 
de contratação, previamente 
anunciado, de 45 novos técnicos 
na área do Diagnóstico e Tera-
pêutica, um número que será so-
mado aos cerca de 800 novos 

profissionais que o SESARAM 
contratou nos últimos 5 anos. 

Sindicatos satisfeitos e abrem 
porta a novas negociações 
Para além do Governo Regional, as 
entidades sindicais que ontem assi-
naram a acta de compromisso em 
causa também se mostravam satis-
feitas com o resultados das negocia-
ções, embora admitissem faltar ain-
da alguns pontos que também 
acham importantes. 

Dina Carvalho, representante do 
SINDITE, afirmou que “esta acta de 
compromisso com o Governo Re-
gional traz alguma justiça à muita 

Acta de Compromisso foi ontem assinada pela Secretaria da Saúde e as várias entidades sindicais envolvidas.

injustiça que este grupo de trabalha-
dores tem sofrido nos últimos anos”, 
acrescentando que a negociação na 
Região foi muito aberta. É nesse sen-
tido que espera poder continuar a 
negociar com  Executivo Regional, 
outros pontos da carreira que a pu-
blicação do diploma nacional a 25 de 
Fevereiro último não veio trazer o 
mínimo exigido em termos de “res-
peito e à dignificação” merecida. 
“São profissionais altamente espe-
cializados, que têm uma carreira an-
tiga de 1999, que foi revista em 2017, 
mas sem as regras de transição, nem 
tão pouco da tabela remuneratória”, 
alertou. 

Luís Dupont, representante do 
STSS e do SFP, salientou que a acta 
ontem assinada “aconteceu porque 
houve vontade por parte do Gover-
no Regional e das estruturas sindi-
cais para que chegássemos a acordo 
numa das matérias que eram funda-
mentais na reivindicação dos Técni-
cos Superiores de Diagnóstico e Te-
rapêutica na Região: descongela-
mento da carreira e a contagem dos 
pontos para aplicar no descongela-
mento.” 

O representante sindical acres-
centou ainda a negociação sobre os 
instrumentos de regulamentação 
colectiva aplicáveis ao SESARAM, e 
que estão relacionados com os téc-
nicos que se encontram  em regime 
de contrato individual de trabalho. 

“Ficámos satisfeitos”, disse. “Os 
técnicos reconhecem aquilo que foi 
a vontade do Governo Regional de 
fazer com este grupo profissional 
aquilo que já tinha sido feito com os 
enfermeiros, sendo que, do ponto de 
vista sindical há uma matéria que 
ainda não ficou resolvida, em ter-
mos das transições e aplicação da 
nova tabela, e fazemos um apelo ao 
Governo para não fechar a porta à 
negociação desta matéria, porque 
achamos que existe, condições para 
a Região legislar sobre a mesma”. 

Também presente nesta reu-
nião, Ricardo Freitas do SINTAP, 
que fazendo questão de sublinhar 
que é um processo de negociação 
que ainda não está totalmente fe-
chado, “é um processo que nos sa-
tisfaz”. Ricardo Freitas salientava 
a situação dos trabalhadores em 
regime de contrato individual de 
trabalho que ainda não está resol-
vida. “Concluído que está este 
guarda-chuva , é evidente que per-
siste o problema do desenho da 
carreira e que, acreditamos, que 
será concluído”. 
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