
F.A.Q.
1. Os Médicos Internos podem aderir à greve?
Para efeitos laborais, os Médicos Internos têm iguais direitos e deveres. 
Mais suscetíveis a chantagens e ameaças pelos responsáveis, não devem 
recear a denúncia imediata e sistemática desses atropelos.

2. As ditas Consultas Abertas dos Centros de Saúde e/ou Intersubs-
tituições nas USF são serviços mínimos? E os SASU?
Não. Apenas são serviços mínimos os que funcionam 24 horas por dia e 
365 dias por ano, sendo os meios necessários os que são disponibilizados 
durante 24 horas aos domingos e feriados à data de emissão do pré-aviso.

3. Os SUB são serviços mínimos? 
Sim. Os SUB funcionam 24 horas por dia e 365 dias por ano.

4. Uma USF em cuja contratualização figure “serviços mínimos” 
pode fazer greve?
Esta figura de “serviços mínimos” constante da contratualização ou carta 
de compromisso nada tem a ver com serviços mínimos em caso de greve. 
Uma greve suspende todas as relações e obrigações laborais.

5. Sou Médico Interno, estou escalado para a urgência como estando 
de apoio ao Médico Especialista, mas na prática sou que faço o aten-
dimento na urgência já que ele fica a fazer a consulta programada. 
Posso fazer greve ou isso é considerado serviços mínimos?
O Médico Interno estará sempre obrigado à prestação de trabalho em 
serviços mínimos quando pertença à equipa de urgência, estando na 
mesma escalado.

6. Sou Médico Interno do 2º ano e sou o único médico no meu 
serviço que não vai fazer greve. Tenho que fazer todo o atendimento 
de doentes nesse dia?
A questão não está em ter ou não de o fazer, está em que, estando apenas 
habilitado a praticar medicina tutelada, as condições para tal são inexis-
tentes. Pode incorrer em ilícito deontológico e disciplinar.

7. Até queria fazer greve… Mas sou diretor clínico / diretor de ser-
viço / coordenador e não posso fazer...
Não é verdade. São cargos e competências médicas e como tal pode 
fazer greve. Mais: deve fazê-lo na medida em que está a defender os 
colegas mais novos e não pactuando com os atropelos a que poderão 
ficar sujeitos.

8. Estou em Contrato Individual de Trabalho e nele constam incen-
tivos à produtividade e à assiduidade. Se fizer greve sou penalizado?
Não pode ser penalizado nesses incentivos. Se o for haverá motivo para 
interposição de procedimentos legais. A única penalização possível é na 
remuneração base e no subsídio de refeição.

9. A greve também se aplica ao trabalho extraordinário?
Sim, com exceção daquele que é efetuado em serviço de urgência ou 
similar no respeito pelos serviços mínimos legalmente definidos.

10. Sou Médico Interno de MGF e, estando numa valência hospita-
lar, estou escalado para uma urgência hospitalar. Posso fazer greve?
Não. Está abrangido pelos serviços mínimos.

11. Se os Médicos Internos não “contam” para a definição das equi-
pas de Urgência, exceto quando equiparados a especialistas, até que 
ponto fazem estes parte dos abrangidos pelos serviços mínimos?
O Médico Interno estará sempre obrigado à prestação de trabalho em 
serviços mínimos quando pertença à equipa de urgência, estando na 
mesma escalado. É entendimento do SIM que se deve garantir como 
serviços mínimos em certo dia de greve aquilo que concretamente conste 
para esse dia da escala dos SU e UCI de cada estabelecimento de saúde 
existente na data da emissão do aviso prévio, sem qualquer modificação. 
E que as equipas dos SU e das UCI integram tanto os especialistas como 
os internos, tal e qual constem das respetivas escalas estabelecidas “na 
data da emissão do aviso prévio”.

12. Os Serviços de Oncologia podem fazer greve?
Os serviços de oncologia podem fazer greve. No entanto têm de garantir 
serviços mínimos. Estes incluem os serviços e atos de quimioterapia e 
de radioterapia que são garantidos em dia feriado. Qualquer orientação 
interna a insinuar que os médicos não podem fazer greve é não só ilegal 
mas passível de procedimento judicial.

13. Um Serviço de Medicina Nuclear que funciona das 09:00 às 
18:00 e que está em regime de prevenção no tempo restante para 
casos de embolia pulmonar e morte cerebral de dadores de órgãos 
por exemplo, pode fazer greve?
Não. As prevenções em Urgência são de escala e o serviço funciona 24 
horas, pelo que englobáveis em Serviços Mínimos.

14. Querendo um médico fazer greve mas incluindo o seu horário 
a prestação de trabalho em cuidados ou atos incluídos nos serviços 
mínimos, deve assinar ou declarar como estando em greve?
Quem cumpre serviços mínimos, deve também cumprir os procedimen-
tos de registo vigentes no serviço, assinando o livro de ponto/efetuando 
o registo biométrico de assiduidade, podendo explicitar nesse registo 
que está de greve e a cumprir o dever de assegurar serviços mínimos

15. Os Médicos Internos de MGF em estágio hospitalar podem dar 
10% de faltas (férias e CGS). No caso dos Médicos Internos que já 
tenham preenchido os 10% de faltas, podem fazer greve?
Podem fazer greve porque esse tempo é considerado para todos os efei-
tos, exceto os remuneratórios, como tempo efetivo de serviço, não des-
contando na antiguidade.

16. Gostava de saber se posso trabalhar na privada estando a fazer 
greve ou se há alguma ilegalidade nesta situação?
Sim, poderá trabalhar numa entidade privada e fazer greve numa insti-
tuição do SNS.
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