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AVISO PRÉVIO DE GREVE 
 

AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DE LOURES-ODIVELAS, 

DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. 

 
Aos Senhores 

Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, Ministra da Presidência, Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social e Ministro da Saúde 

Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde 

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde Lisboa de Vale do Tejo, I.P. 

 
 

Aos Trabalhadores Médicos 
Nos termos do artigo 57.º, da Constituição da República Portuguesa, e ao abrigo do disposto nos 
artigos 396.º, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, 
e 534.º, do Código do Trabalho, o Sindicato Independente dos Médicos – SIM, declara uma Greve dos 
Trabalhadores Médicos do Agrupamento de Centros de Saúde de Loures-Odivelas, adiante “ACES 
Loures-Odivelas” da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., adiante “ARS LVT”, 
sob a forma de paralisação da prestação de trabalho extraordinário, também designado por trabalho 
suplementar e com ausência dos locais de trabalho, nos seguintes termos: 

 

Estabelecimento e serviço abrangido 
Todos os estabelecimentos e serviços do ACES Loures-Odivelas, da ARS LVT; 
 

Período de Exercício do Direito à Greve 
Os trabalhadores médicos paralisam a sua atividade a título de trabalho extraordinário, também 
designado por trabalho suplementar, todos os dias úteis, das 18h00 às 20h00, por tempo 
indeterminado, – e enquanto não forem satisfeitas as reivindicações –, a iniciar no dia 16 de março de 
2023 inclusive; 
 

Condições de Exercício da Greve 
1. Os trabalhadores médicos não prestam trabalho extraordinário também designado por trabalho 

suplementar. 
 

2. Durante a Greve Médica mantêm-se em vigor todas as disposições que regulam a Duração e 
Organização do Tempo de Trabalho, sejam de origem legal ou contratual, o que inclui os 
instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho e os contratos individuais de trabalho e de 
trabalho em funções públicas, designadamente mantêm-se em vigor todas as disposições 
respeitantes aos Limites à Duração do Trabalho nas atividades médicas. 
 

Motivações da Greve 
Estes trabalhadores médicos foram compelidos à forma constitucional mais dura de luta e protesto (a 
Greve), por um Ministério da Saúde, adiante MS, e por um Conselho Diretivo, adiante CD, que à vontade 
negocial do Sindicato Independente dos Médicos contrapõem intransigência e desinformação, 
empurrando-o para o papel de sindicato de protesto em vez de sindicato de diálogo. 
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Os trabalhadores médicos têm vindo a ser confrontados com a imposição de realização de consultas 
de programas de vigilância a utentes sem médico, sem qualquer preocupação por não estarem 
reunidas condições, seja de trabalho, seja de segurança e saúde, para que as mesmas se realizem. 
 

Ocorrem irregularidades e carências essenciais que afetam, com gravidade, a boa prática da sua 
atividade clínica. 
 

O SIM denunciou várias vezes a situação junto do Conselho Clínico e do CD da ARS LVT sem que tenha 
havido qualquer alteração. 
 

Vários médicos sindicalizados no SIM entregaram minutas de protesto onde alertavam para as 
irregularidades ocorridas. 
 

Os trabalhadores médicos, embora não valorizados, desiludidos e exaustos têm sempre vindo a tentar 
colaborar por mais atendimentos, mais SNS, mas quando essa colaboração põe em causa a boa 
prática, não podem compactuar com tal enquadramento. 
 

Assim, as agora denominadas “Consulta a Utentes Sem Equipa de Saúde Familiar”, têm vindo a merecer 
o repúdio pelos trabalhadores médicos, atento que as consultas sem equipa médica põem em causa o 
rigoroso e completo acompanhamento dos utentes e põem em causa a boa prática médica: 
 

 A vigilância que se pretende obter através das consultas no âmbito destes programas não é 
alcançada em sede de trabalho suplementar, nomeadamente porque nem sequer é permitido 
agendar a próxima consulta; 
 

 O trabalhador médico não tem acesso a informação essencial que o capacite para realizar a 
consulta adequadamente, porque lhe está vedado o acesso a alguns elementos clínicos; 
 

 Não está disponível o acesso a PEM – Prescrição Eletrónica de Medicamentos o que impede 
conhecer a medicação crónica e anterior do utente; 
 

 Não é possível emitir MCDT´s, o que naturalmente desvirtua a consulta; 
 

 Não é permitido efetuar a referenciação de grávidas para o rastreio pré-natal e alto risco; 
 

 Inexistem condições para a prática de determinados atos que fazem parte de tais consultas de 
vigilância. Por exemplo, não é possível proceder à vacinação de acordo com o Plano Nacional de 
Vacinação, na consulta de saúde infantil, ou de fornecer métodos contracetivos como previsto na 
Lei; 
 

 Coexistem situações de atendimento de doença aguda e infeciosas com o de consulta de 
vigilância, como sucede nos casos de recém-nascidos e grávidas, o que aumenta o risco de 
complicações graves; 
 

 Verifica-se a falta de condições de segurança ou rotas de fuga nos gabinetes existentes, no caso 
de episódios de violência, situação ampla e recorrentemente reportada; 
 

 Os gabinetes disponíveis não são higienizados; 
 

 Falta de equipamento disponível. Por exemplo, as impressoras não se encontram preparadas e 
não têm papel. 
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Os Trabalhadores Médicos querem ter direito a condições de segurança clínica que garantam que não 
é posta em causa a saúde dos utentes que recebem os seus cuidados e querem proteger a sua própria 
saúde mental e física. 
 

É necessário fazer cessar a má prática inerente a tais consultas, que colocam os Trabalhadores 
Médicos sob incomportável pressão e muitas vezes sem terem capacidade de dar resposta às 
verdadeiras necessidades dos utentes. 
 

Acresce que a realização de tais consultas tem vindo a resultar em problemas de segurança face à 
insatisfação de utentes, tendo já sido registadas ocorrências policiais. 
 

Os Trabalhadores Médicos estão assim em Greve, todos os dias úteis, das 18h00 às 20h00, por tempo 
indeterminado, – e enquanto não forem satisfeitas as reivindicações –, a iniciar no dia 16 de março de 
2023 inclusive, porque não abdicam de/a: 
 

1. Cessação urgente de realização das consultas de programas de vigilância a utentes sem médico, 
agora denominadas “Consulta a Utentes Sem Equipa de Saúde Familiar”; 

 

2. Condições de trabalho que garantam a segurança dos atos médicos a praticar e privilegiem o 
real e adequado acompanhamento dos utentes; 

 

3. Segurança face ao descontentamento que tem vindo a ser expressado pelos utentes e que têm 
despoletado frequentemente a intervenção das autoridades policiais. 

 

Serviços Mínimos 
Os Serviços Mínimos devidos durante a Greve Médica, estabelecidos nos instrumentos de 
regulamentação coletiva do trabalho em vigor no SNS, o Aviso n.º 17271/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, em 31 de agosto, e o Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim de 
Trabalho e Emprego n.º 31/2010, em 22 de agosto, não têm aplicação no caso presente, inexistindo 
necessidades sociais impreteríveis que sejam atingidas pelo exercício do direito à greve nos termos do 
presente Aviso Prévio. 
 

Normas da Greve 
1. Todos os Trabalhadores Médicos do ACES Loures-Odivelas podem aderir livremente à Greve, quer 

estejam ou não sindicalizados, qualquer que seja a sua relação jurídica de emprego (incluindo 
contratos individuais de trabalho), o nível em que se encontrem (incluindo o Internato Médico), 
ou o desempenho de cargos de Coordenação ou Direção; 

 

2. Qualquer tentativa de violar este direito deve ser comunicada de imediato à Sede Nacional do 
SIM, que acionará os mecanismos legais e judiciais adequados, não devendo os Trabalhadores 
Médicos em causa envolver-se em qualquer processo negocial individual; 

 

3. Os Trabalhadores Médicos em Greve não devem assinar as folhas de ponto ou fazer registo 
biométrico, escrever “greve” ou avisar que vão fazer greve; 

 

4. Os Trabalhadores Médicos em concurso, não fazem Greve e assinam a folha de ponto ou 
equivalente, como normalmente, caso aquele se realize; 

 

5. Para obter o esclarecimento de qualquer dúvida, contactar com a Sede Nacional do SIM, através 
do tel. 217 826 730. 

Lisboa, 28 de fevereiro de 2023 
O Secretariado Nacional 


