PT-ACS

AGOSTO
2015

ACORDO DA PT-ACS COM O
HOSPITAL DE LAGOS
FACTOS
Os trabalhadores da PT Portugal da região de Portimão, em coordenação com os Dirigentes
Sindicais do SINTTAV locais, realizaram um grande trabalho com vista a ser estabelecida uma
Convenção com o Hospital de Portimão, trabalho esse sempre acompanhado pelos Dirigentes da
Sede do Sindicato.
A PT-ACS também estava interessada em que a Convenção fosse celebrada com o referido
Hospital de Portimão, na medida em que é nesta cidade e periferia que reside o grande número
de Beneficiários que utilizarão as condições convencionadas.
Porém, por estranho que pareça, o Hospital de Portimão não mostrou interesse, porquanto os
Dirigentes do SINTTAV locais contactaram várias vezes com o Hospital e a resposta, em regra, era
que este estava de acordo com cerca de 95% das condições constante das Convenção, mas esta
não saiu da secretária do responsável, não obstante a PT-ACS ter contactado directamente com o
Hospital várias vezes.
Estranho comportamento que merecia ser denunciado.

ALTERNATIVA
Como a situação existente de falta de Convenção não se podia manter indefinidamente, o
SINTTAV foi pressionando a PT-ACS e esta, embora preferisse estabelecer a Convenção com o
Hospital de Portimão, teve que procurar alternativa e a encontrada foi voltar ao Hospital de
Lagos.

VALÊNCIAS CONVENCIONADAS COM O
HOSPITAL S. GONÇALO DE LAGOS (IMAG)
Como os Dirigentes Sindicais do SINTTAV, a nível local, transmitiram à sede do Sindicato que os
Beneficiários desconheciam as valências abrangidas pela Convenção, o SINTTAV contactou com a
PT-ACS para que as mesmas nos fossem enviadas e são essas que se divulgam através desta
informação, assim:











Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva
Dermatologia
Enfermagem
Gastrenterologia
Imagiologia
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Ecotomografia

TAC











Medicina Física e Reabilitação
Medicina Geral e Familiar/Clínica Geral
Medicina Interna
Neurocirurgia
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pneumologia
Urologia

REALIDADE A REALÇAR
Mais uma vez se provou que o trabalho sindical é colectivo e por conseguinte, quando este se
desenvolve de acordo com este princípio, os resultados aparecem, como foi o caso.
O SINTTAV quer publicamente louvar o trabalho colectivo desenvolvido em Portimão, quer
através das reuniões, quer na recolha de informação ou nos contactos e pressão exercida com o
Hospital de Portimão, sem este trabalho colectivo, teria sido bastante mais difícil, pelo que se
regista este facto, que encorajará a outras acções futuras.

A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE
NOS SEUS PRINCÍPIOS.
A sindicalização sempre foi muito importante, mas no actual contexto da PT, ela é mesmo
determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV PARA ESTARES MAIS E MELHOR DEFENDIDO.
SINTTAV
SINTTAV,, O MAIOR E MAIS REP
REPRESENTATIVO
RESENTATIVO SINDICATO NA PT E N
NO
O SECTOR

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
C o n s u l t e a n o s s a p á g i n a e m w w w. s i n t t av. o r g

