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Contactos 
Direcção 
direcção@atsgs-pt.com 

Tel:917269203/917269211

Delegação Regional Norte: 

norte@atsgs-pt.com 
Tel: 917269337 

Praça Sousa Caldas            
nº 15 r/c 4400-138- Vila 
Nova de Gaia. 
 
Delegação R. Centro 
centro@atsgs-pt.com 
Tel: 917269138 
Rua Carlos Seixas, 9 sala 
6 – 3030 - 177 Coimbra 
 
Delegação Regional Sul 
sul@atsgs-pt.com 
Tel: 917269134 
Rua de S. Lázaro nº166, 1º 
esq. sala 7 - 1150 Lisboa 

 
AGRADECIMENTO 
A História da nossa jovem Associação, faz-se sobretudo com homens e mulheres simples, 
honestos, competentes e de sucesso, de que muito nos podemos orgulhar. 
Entra aqui, o desempenho das Delegações Regionais da ATSGS, seus Coordenadores e 
Colaboradores, em especial no seu saber ser e  saber estar, abraçando um projecto de 
cultura, qualidade, responsabilidade e solidariedade. 
Por todo o seu empenho e dedicação em eventos realizados e a realizar, rompendo as 
cercanias do egoísmo, convivendo lado a lado com o mal e com o bem, aniquilando aquele e 
construindo este, com o seu pensar e agir , numa dinâmica de qualidade, rumo ao futuro. A 
Direcção da Associação, a todos respeitosamente agradece. 

A Direcção 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
O reconhecimento, aperfeiçoamento, valorização e qualificação da Nossa Carreira, 
respectivas categorias, passam impreterivelmente pela formação profissional, tendo como 
objectivo permanente, a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados nas 
Instituições de Saúde. 
Em 2006, a Direcção da Associação proporcionou, vários cursos de formação para os nossos 
Associados das Delegações Regionais do Norte, Centro e Sul. 
Actualmente, estamos em negociações com empresas certificadas e acreditadas no âmbito 
da Formação Profissional, para elaboração de candidaturas para 2007, assim como para  
Cursos de Certificação de Competências e de Educação e Formação de Adultos. 
A Direcção da Associação, agradece  aos Coordenadores Regionais do Norte, Centro e Sul,  
a todos os colegas que nas suas Instituições deram o seu contributo para o sucesso 
alcançado, assim como aos Conselhos de Administração, pela cedência gratuita dos seus 
Departamentos de Formação.  

 
PROTOCOLOS 
A Direcção da Associação, celebrou protocolos com as seguintes Entidades: 
- INSTITUTOPTICO 
- SOLINCA HEALTH & FITNESS CLUB 
- CLÍNICAS PERSONA 
- AGÊNCIAS ABREU 
A celebração destes protocolos, teve como principais objectivos, benefícios para os nossos 
associados, que poderão ser consultados no nosso site em www.atsgs-pt.com. 
Para o efeito, poderão deslocar-se aos serviços das Entidades referidas, quer no Continente, 
quer nas Regiões Autónomas, fazendo-se acompanhar do respectivo cartão de associado, 
ou na ausência deste, por declaração emitida pela Direcção, ou Coordenadores Regionais, 
devidamente autenticada. 

 
APOIO JURÍDICO 
A Direcção da ATSGS, continua a dar apoio jurídico aos seus associados sempre que 
solicitado, através dos nossos Serviços Jurídicos. 
Das várias solicitações, algumas foram solucionadas em tempo útil e outras encontram-se 
em fase adiantada de resolução.  

 

ASSEMBLEIA GERAL 
Realiza-se no dia 31/03/07, às 09H00, na Delegação Regional do Norte, Praça Sousa 
Caldas, nº 15 – R/C, Vila Nova de Gaia. Comparece e participa com propostas para o 
enriquecimento e fortalecimento da tua  Associação. 

 

 
ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES  

 

DOS SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE 
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AS NOSSSAS DELEGAÇÕES REGIONAIS 
 
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE 
Vão realizar-se no dia 30/03/07, no Fórum Cultural de Ermesinde em Valongo, as segundas Jornadas da 
Delegação Regional do Norte da ATSGS. Esperamos que os Trabalhadores dos Serviços Gerais da Saúde, 
compareçam em grande número, a este evento de valorização, qualificação e formação. Vamos demonstrar mais 
uma vez, a  força que temos, o orgulho da carreira a que pertencemos e a razão da nossa existência. Inscrições:  
ATSGS - Praça Sousa Caldas nº 15 -  R/C – 4400 -138 - Vila Nova de Gaia. Tel:.917269337 – 934449023. 
E-Mail: norte@atsgs-pt.com -  www.atsgs-pt.com. Preços : Sócios 10€. Não Sócios 15€. Jantar convívio 20€. 
Participa, pois vais ter mais um dia de surpresas, de convívio com velhos amigos, de troca de ideias, pensamentos 
e atitudes, enriquecendo os nossos conhecimentos, fortalecendo os objectivos da nossa Delegação e Associação. 

A Coordenadora Regional                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                   Laura Rocha 
DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO                                                                      
Realizaram-se no passado dia 24/02/07, as primeiras jornadas da Delegação Regional Centro da ATSGS, no 
Auditório dos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde estiveram presentes mais de 400 participantes. 
Tivemos o privilégio de ter a presença do Senhor Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, Dr. 
Fernando Regateiro, na qualidade de representante de Sua Exª, o Senhor Ministro da Saúde, assim como do 
Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital Sobral Cid, Dr. Fernando Almeida. 
Foi gratificante e motivador, ouvir rasgados elogios aos Trabalhadores dos Serviços Gerais, assim como a 
mensagem enviada pelo Senhor Ministro da Saúde, realçando a importância das nossas funções, como parte 
integrante nas equipas multiprofissionais nas Instituições de Saúde do País e os objectivos da Associação na 
modernização, valorização, qualificação e formação dos seus Associados, rumo ao futuro. 
A Direcção da Associação, agradece a todos os colegas presentes, às Entidades que apoiaram estas jornadas, aos 
que apresentaram os seus trabalhos, à Comissão Científica, à Delegação Regional Centro, de um modo muito 
especial, à sua Coordenadora Selene Rodrigues, pelo excelente trabalho desenvolvido, determinação e 
competência, extensivo a todos que com ela colaboraram, para o sucesso alcançado neste evento. 
Convictos que estamos no rumo certo, fica aqui a nossa consideração, respeito, reconhecimento e agradecimento. 
                                                                                                                                                                     A Direcção 

                                                                                                                        

DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL 
O governo confirmou recentemente, as suas intenções no que refere às alterações dos sistemas de remunerações, 
carreiras e vínculos. Assim, pretende liquidar os princípios do aumento anual de salário e de salário igual para 
trabalho igual, passando os eventuais aumentos a estar condicionados aos mecanismos discricionários de 
avaliação e a disponibilidades orçamentais, negociando individualmente o valor dos postos de trabalho em “leilão” 
cujo objectivo é o de atribuir o lugar a quem aceitar menos dinheiro... 
Passa-se a avaliar anualmente a necessidade do “posto de trabalho” que poderá levar o trabalhador a exercer uma 
função e amanhã outra, instalando-se a polivalência. Admite-se a possibilidade de o trabalhador ser contratado 
directamente para o topo da carreira, medida que visa claramente privilegiar os “afilhados”. 
Pretende-se generalizar-se o Contrato Individual de Trabalho, reservando-se o vinculo público para as Forças 
Armadas, de Segurança e Magistrados, renunciando o Governo às funções sociais do Estado (Saúde, Educação, 
Segurança Social) que serão entregues ao capital privado, substituindo-se o interesse público pela lógica do lucro. 
Neste quadro, perguntamos: como se processará a reformulação das nossas carreiras neste quadro negro? Vamos 
aceitar resignadamente a aplicação destas medidas? Ou antes mostraremos a nossa indignação levantando desde 
já as nossas bandeiras de luta? O momento é crucial. Chegou a hora de distinguir os homens (e as mulheres!) dos 
ratos. 

Nelson Raleiras 
 I JORNADAS DA DELEGAÇÃO REGIONAL SUL                                                                                                                                      
A Direcção da Associação, agradece à Delegação Regional do Sul, a organização das suas primeiras jornadas no 
dia 4/11/06 em Almada, pois foram mais um forte contributo para a divulgação da nossa actividade, rumo à 
valorização e qualificação dos nossos Associados. Por todo empenho e dedicação, fica o nosso agradecimento. 

A Direcção 
II JORNADAS DA DELEGAÇÃO REGIONAL SUL              
A Delegação Regional Sul da ATSGS, comunica a todos os Associados, ter decidido a realização das suas II 
Jornadas, durante o primeiro trimestre de 2008, tendo em conta que o ano em curso, está já bastante preenchido 
com iniciativas deste tipo. Oportunamente divulgaremos mais detalhes. 
  O Coordenador Regional 
                                                                                                                                                      Nelson Patrocínio 

Para mais informações, consulta o Site da ATSGS em www.atsgs-pt.com 
E-mails – direcção@atsgs-pt.com    Delegação Regional Norte  - norte@atsgs- pt.com   
Delegação Regional Centro – centro@atsgs-pt.com  Delegação Regional Sul – sul@atsgs-pt .com 
        
                                                                                                                                                                      A Direcção 

A GRANDEZA DA NOSSA ASSOCIAÇÃO ESTÁ NAS TUAS MÃOS. TRAZ MAIS ASSOCIADOS. 
 


