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“ EDITORIAL”

Primeiras Jornadas da Delegação Regional Norte

Realizaram-se no passado dia 27/01/2006 as primeiras Jornadas da Delegação Regional Norte
da Associação de Trabalhadores dos Serviços Gerais da Saúde.
O Fórum de Ermesinde, foi pequeno para este evento, pois estiveram presentes mais de 350
participantes. Havia mais inscrições, mas não foram aceites por falta de espaço.
O sucesso destas primeiras jornadas, só foi possível com muito trabalho, empenho e
dedicação. Houve pequenas falhas é certo, mas compreensíveis e irrelevantes.
Os objectivos foram atingidos. Por tal facto, há que enaltecer e louvar a Coordenação da
Delegação Regional Norte, a Comissão Organizadora, Cientifica e outros colaboradores que
deram muito do seu trabalho, sem nada pedirem em troca. É assim a vida Associativa, é assim
a nossa Associação e respectivas Delegações.
Um agradecimento muito especial à Câmara Municipal de Valongo e entidades representativas
das várias Instituições de Saúde, assim como, a todos os colegas presentes do Norte, Centro,
Sul e Ilhas. Sabemos que temos um caminho árduo e difícil de percorrer, com muitas nuvens
sombrias e carregadas no horizonte. No entanto, com o envolvimento dos Órgãos Sociais da
Associação, respectivas Delegações Regionais, e seus associados, seremos cada vez mais
fortes, reconhecidos, respeitados e credíveis.
Foi esta a mensagem transmitida pela Delegação Regional Norte nas suas primeiras jornadas.
Assim, a nossa voz falará cada vez mais alto, silenciando aqueles que simultâneamente nos
obstaculizam e tentam minimizar. A nossa força está na razão da nossa existência.
O Coordenador Nacional
António Carvalhosa

Tel:917269203
917269211

Formação Profissional
O reconhecimento, aperfeiçoamento, valorização e qualificação das nossas carreiras passam
pela formação, tendo como objectivo a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.
Pelo exposto, a Direcção da ATSGS, elaborou um Protocolo de Acordo com a TIME TO TRAIN
- Formação Profissional, entidade acreditada pela INOFOR / IQF, que apresentou candidaturas
no âmbito do POAP/ 2006. Aguardamos a aprovação dos cursos a que nos candidatamos, para
que em tempo oportuno, sejam divulgados e distribuídos pelas Delegações Regionais para
respectiva calendarização e selecção dos candidatos.

Delegação Regional Norte:
Coord. Idalina Pereira
Tel: 917269337
Praça Sousa Caldas nº 15
r/c 4400-138- Vila Nova de Apoio Jurídico
A Direcção da A T S G S, dá apoio jurídico aos seus Associados. Continuam a chegar alguns
Gaia.
pedidos de apoio, dos quais alguns já tiveram parecer em tempo útil e outros estão em fase
final de resolução.

Delegação Regional
Centro
Coord. Selene Rodrigues
Tel:917269138
Rua Carlos Seixas nº9 r/c
Frente-3040-206-Coimbra.

Site de Internet e E- mails
A Direcção da Associação, acaba de cumprir com os seus associados mais um dos seus
objectivos. O site de Internet. Por tal facto, informamos que pode consultar a nossa página em
www.atsgs-pt.com, aguardamos os vossos contributos e sugestões.

Direcção da ATSGS - direccao@atsgs-pt.com
Delegação Regional Norte - norte@atsgs-pt.com
Delegação Regional Centro - centro@atsgs-pt.com
Delegação Regional Sul - sul@atsgs-pt.com

Delegação Regional Sul
Coord. Nelson Patrocínio Assembleia Geral
Tel: 917269134
Realiza-se no dia 25/03/06 às 09h00, nas Instalações da Delegação Regional Norte, Praça
Rua de S. Lázaro nº166, 1º Sousa Caldas nº 15 r/c 4400-138- Vila Nova de Gaia. Participa e dá o teu contributo.
esq. sala 7 - 1150 Lisboa
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AS NOSSAS DELEGAÇÕES
Delegação Regional Norte
Um dia ... chegamos lá!...
Quando manifesto o meu desejo e esperança no reconhecimento da nossa carreira, como Técnicos de Saúde, há sempre
quem sorria, duvide e critique negativamente. Mas quem não me derruba, só me fortalece! Peço-vos que p.f. não desistam
deste sonho. Não é só na palavra que está a nossa força, mas também nos nossos actos, na nossa vontade, no nosso querer.
Quantos de nós, trabalha com profissionais de outras categorias (a que mais nos contesta) que exercem funções há muitos
anos, apenas com a 4ª classe e alguma formação específica, sem curso superior? Ou com curso superior, recém licenciados,
que não sabem prestar cuidados aos doentes, quando iniciam a sua actividade? Não é o “canudo” que dá a competência ou
apetência para determinada profissão, não há genes específicos, escolhidos para cada categoria. Todos temos capacidades,
que se desenvolvem dependendo também das oportunidades. Não queremos ocupar o lugar dos outros. Apenas o nosso! A
maioria das funções por nós desempenhadas foram atribuídas por quem, agora, se recusa a admitir que as executamos, e
que não temos intenção de o continuar a fazer na clandestinidade. Queremos que todos saibam que não somos os parentes
pobres da saúde. Queremos ser reconhecidos, valorizados pelo nosso esforço e pelas múltiplas tarefas que desempenhamos.
Com união, trabalho e determinação, alcançaremos um dia, os nossos objectivos.
Termino com um pensamento:
“ Se te entreteres a atirar pedras contra os cães que te ladram, nunca mais chegas ao fim do caminho”.
A minha opinião:
Elisa Leite - H.G.S.A.
Sabemos que nos dias que correm, não é fácil dirigir uma Associação, porque engloba muita gente, e nem todas as opiniões
são iguais. Na parte que diz respeito ao Conselho Fiscal, temos analisado as contas periodicamente e na análise que fizemos,
constatamos uma situação financeira estável. O que equivale que a Direcção tem vindo a fazer uma boa gestão, assim estão
todos de parabéns.
O Presidente do Conselho Fiscal
FORTUNATO ÁLVARO

Delegação Regional Centro
A Coordenadora da Delegação Regional Centro, Graça Rosa, apresentou o pedido de demissão, cujos motivos a Direcção da
ATSGS, entende, respeita e aceita.No entanto, não podemos esquecer e enaltecer todo o contributo, empenho e dedicação
prestado à Associação. Por tais factos, vai nosso respeito, consideração e admiração com um profundo e sincero muito
obrigado.Com o pedido de demissão, foi necessária uma reestruturação da Delegação Regional Centro, com a mudança da
Sede e uma nova equipa que ficou assim constituída:
Coordenadora – Selene Mª Santos Rodrigues – Hospital Sobral Cid – Coimbra.
Secretária – Paula Cristina Duarte Ramos – Centro Regional de Alcoologia do Centro - Coimbra.
Tesoureiro – Mª Fernanda Matos Ferreira Dias – Hospital Sobral Cid - Coimbra.
1º Vogal Efectivo – Mª Fátima Jacobe Reis Padão - Hospitais da Universidade de Coimbra.
2º Vogal Efectivo – Paula Cristina Nogueira Santos Fontes – Hospital Infante D. Pedro – Aveiro.
1º Vogal Suplente – Mª Isabel Seco Fontes – Hospital Sobral Cid. - Coimbra
2º Vogal Suplente – Berta Mª Silva Magalhães – Hospital Infante D. Pedro – Aveiro.
A Direcção da ATSGS, desde já agradece à Coordenadora da Delegação Regional Centro e a toda a equipa, a disponibilidade
demonstrada para enfrentar novos desafios, tendo como objectivo a divulgação e o fortalecimento da nossa jovem
Associação. Contem com a nossa colaboração. Nós contámos com o vosso empenho e dinamismo.

Pensamento

“ O que é preciso para termos”
Mérito e valor, é confiarmos em nós.
Através de trabalho, acção, competência e lealdade.

Isabel Fontes - H. Sobral Cid.

Delegação Regional Sul
Encerramento de Unidade de Saúde
É com grande preocupação que a delegação Sul da ATSGS tem acompanhado as recentes notícias anunciando o
encerramento do Hospital do Desterro, que faz parte do Centro Hospitalar de Lisboa (CHL).
Até à data nada foi dito aos trabalhadores sobre o seu destino. Se é verdade que os cerca de 60 TSG (AAM na grande
maioria) do quadro do Centro Hospitalar de Lisboa poderão ter o posto de trabalho assegurado, se tivermos em conta as
carências de pessoal do mesmo, também é verdade que a igual número de contratados não foi, até à data, dada qualquer
perspectiva quanto ao futuro.
Estranho procedimento este. Como Pilatos, o Sr. Ministro da Saúde, enquanto prepara a transformação do CHL em Entidade
Pública Empresarial (EPE) e a entrega do futuro Hospital de Todos-os-Santos (prometido desde o tempo do Marquês de
Pombal), substituindo o CHL, à iniciativa privada, lava as mãos e remete os esclarecimentos para o Presidente da ARSLVT e
da administração do CHL. Destes só o silêncio chega...
Tudo isto faz sentido se o enquadrarmos na onda privatizadora dos Serviços de Saúde, nas contratações individuais
e a prazo e consequente destruição das carreiras profissionais, tal como declarações recentes do Sr. Ministro da
Saúde comprovam: é a evolução para o princípio “quem quer saúde paga-a!...”.
Estas são razões que se devem somar a todas as outras no sentido de continuar a lutar por uma reestruturação das
carreiras dos TSG que os municiem de capacidade para exigir ser tratados com a dignidade que merecem. Por este
objectivo, a ATSGS continuará na primeira linha de combate.
Nelson Raleiras –C. H. Lisboa (Zona Central)

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

