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“COMUNICADO”
Somos a única Associação representativa dos Trabalhadores dos Serviços Gerais da Saúde a nível
Nacional sem cariz sindical, fundada no ano de dois mil e cujos objetivos se inserem na formação,
inovação e mudança, na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, assim como no
reconhecimento, valorização e certificação de competências das nossas funções.
No ano de 2008, iniciamos no Ministério da Saúde e Administração Central do Sistema de Saúde,
um processo de negociação para a criação de uma nova carreira de Técnico Auxiliar de Saúde, cujo
perfil e referencial foi publicado em diário da república pela Portaria nº 1041 / 2010 de 07 de
Outubro do Ministério da Educação.
Das várias reuniões efetuadas a última das quais foi a 11 / 09 / 2018 no Ministério da Saúde,
sempre nos foi transmitido de que esta nova carreira de Técnico Auxiliar de Saúde, seria uma mais
valia para a qualidade dos serviços prestados aos utentes e iria avançar em 2019, o que
infelizmente ainda não aconteceu, o que lamentamos.
Face ao exposto e porque somos um grupo profissional imprescindível e fundamental nas equipas
multiprofissionais, que alguns puderes ocultos pretendem impedir o nosso reconhecimento e
valorização profissional, tendo em conta que não aceitamos nem queremos continuar a ser os
parentes pobres e paus para toda a obra, com excesso de carga horária e salários miseráveis, vimos
por este meio apelar a todos os Assistentes Operacionais e Encarregados Operacionais, o seu
empenho na mobilização e participação, na greve nacional no dia 25 de Janeiro de 2019,
demonstrando assim a nossa força e a razão da nossa existência.
Mais informamos, que os serviços mínimos deverão ser assegurados de acordo com a legislação
em vigor para o efeito.
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