
    ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DOS SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE 
 
       

COMUNICADO Nº 01 / 2017 
	  

 
Dando continuidade à sua missão, visão, valores e objetivos, a Direcção da Associação de Trabalhadores 
dos Serviços Gerais da Saúde, continua o seu rumo na formação, inovação, mudança, reconhecimento e 
valorização de competências, que se inserem na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados 
pelos Assistentes Operacionais nas Instituições Integrantes do Serviço Nacional de Saúde. 
 
Face ao exposto, informamos que: 

 
1. A Associação de Trabalhadores dos Serviços Gerais da Saúde, apoia a greve nacional no dia 20 / 

01 / 2017, apelando a todos os Assistentes Operacionais (associados ou não) para participarem 
ativamente nesta greve da saúde, cujo aviso prévio anexamos para conhecimento. 

 
2. A regulamentação, valorização e certificação de competências da carreira de Técnico Auxiliar de 

Saúde, cujo perfil e referencial teve a colaboração ativa da Associação de Trabalhadores dos 
Serviços Gerais da Saúde desde 2008 no Ministério da Saúde e Administração Central do 
Sistema de Saúde. Para conhecimento, anexamos o texto com as questões colocadas pelos 
deputados do PCP à Assembleia da República, cujo destinatário é o Senhor Ministro da Saúde, 
tendo em conta a referida carreira. 

 
3. Vai realizar-se o IV Congresso Nacional da ATSGS no Fórum da Maia no dia 03 / Março / 2017, 

subordinado ao tema “Assistentes Operacionais / Técnicos Auxiliares de Saúde”, Que Futuro ? 
Brevemente, divulgaremos o cartaz e ficha de inscrição deste importante evento formativo. A 
vossa adesão e participação neste congresso, será de grande relevância para o futuro da nossa 
carreira, seu reconhecimento e valorização das funções que exercemos nas Instituições de Saúde. 

 
4. Vão realizar-se no dia 27 / 02 / 2017 entre as 09.00 e as 17.00 horas, (aviso em anexo) ao nível 

Nacional, as Eleições para os Órgãos Sociais e Delegações Regionais da Associação de 
Trabalhadores dos Serviços Gerais da Saúde para o triénio 2017 / 2020. Aguardamos a sua 
participação neste importante ato eleitoral. 

 
Para todos os Assistentes Operacionais da Saúde, fica a nossa garantia: Ninguém ficará sozinho, 
abandonado e sem apoio. Tudo faremos para que o nosso futuro seja melhor, pois merecemos ser 
reconhecidos, valorizados e certificados pelas funções de caráter técnico e específico que exercemos nas 
equipas multi-profissionais, contributo fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços 
prestados aos doentes nas Instituições de Saúde. 
Vamos manter o rumo que sempre esteve nos nossos horizontes, continuar a percorrer os caminhos 
difíceis e armadilhados que previamente definimos contra ventos, marés e tempestades, poderes 
instituídos e instalados em defesa e valorização das nossas funções.  
Já vencemos várias batalhas, que nos animam a continuar o nosso percurso, até vencer-mos a guerra final. 
As derrotas só acontecem a quem desiste e deixa de combater. Nós não nos deixaremos abater. 
 
 
Porto 12 / Janeiro / 2017 
 

 
O Conselho Directivo 

 


