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Refª. JPM/RC/AR/MP/03/07/2020 
Lisboa, 3 de julho de 2020 
 

Exmº. Senhor Presidente 
do Conselho Diretivo 
da ARS do Alentejo, I.P. 

 
 
 
Assunto: Prestação de serviço fora do local de trabalho - V. Ref.ª: SAI-ARSA/2020/1218, 2.VII.2020 

 
 
Exmo. Sr. Presidente,  
 
Tendo presente a carta de V. Exa. em epígrafe, cumpre-nos dizer o seguinte: 
 

1- Escreve agora V. Exa. que “caso os profissionais não adiram voluntariamente em 
número suficiente...[a prestar trabalho fora do seu local de trabalho] serão 
intimados” a fazê-lo, queiram-no ou não! 
 

2- Para se permitir a tanto, louva-se V. Exa. desta feita no disposto no art. 83.°, LTFP; 
 

3- Ora, determina o preceito legal assim invocado que “O trabalhador deve, em 
princípio, realizar a sua prestação no local de trabalho correspondente ao posto de 
trabalho atribuído, sem prejuízo das situações de mobilidade previstas na lei”; 

 
4- Evidentemente, não se trata aqui de uma das “situações de mobilidade previstas 

na lei”, nem, é verdade, tal se sugere; 
 

5- Assim sendo, o SIM reitera a sua não complacência com visões eivadas de traços 
autoritários, como a que se exprime em fórmulas como a supra citada de que 
“serão intimados” os que se atrevam a resistir; 

 
6- Pois se o forem, sê-lo-ão sem qualquer fundamento legal, e, bem pelo contrário, 

nisso se cometeria a frontal violação da garantia inscrita na cl.ª 32.ª, do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2/2009, que V. Exa. bem conhece; 

 
7- O ponto clarificador e decisivo é que já se não vive na maior parte do território 

nacional, nesta data, em “estado de emergência”, mas apenas sob uma “situação 
de alerta”, quadro legal este que arredou a bateria de decretos presidenciais, 
resoluções da Assembleia da República, decretos-leis e até despachos ministeriais, 
que configuraram aquele período excecional e transitório; 

 
8- Nesse passado tão recente ainda, puderam efetivamente ser admitidas medidas 

que importaram no cerceamento de alguns direitos e garantias constitucionais e 
legais; 
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9- Tratou-se de uma compressão jurídica, entretanto totalmente ultrapassada, 

justamente por decisão político-legislativa entretanto arredada; 
 

10- Por outro lado, sublinhe-se também que a ideia de alguns de que a prestação de 
trabalho que está aqui em causa é subsumível no conceito técnico-legal de 
“consulta domiciliária”, revela-se muito errada, visto que esta última noção, de 
caráter singular e pontual, possui contornos materiais de há muito estabelecidos 
que em nada se assemelham com os daquela forma de prestação plural e 
continuada; 

 
11- Observe-se ainda que a figura da “consulta domiciliária”, ela própria, não se 

inscreve no conteúdo funcional padrão da esmagadora maioria dos trabalhadores 
médicos, mesmo da área de exercício profissional especializado de medicina geral 
e familiar, tal qual o mesmo diflui da cl.ª 11.ª, da atrás citada convenção laboral, 
podendo, não obstante, inscrever-se, é certo, no de alguns restritos sub-grupos 
profissionais, por via de contratação adrede celebrada; 

 
12- A bem da segurança dos doentes e da qualidade dos serviços prestados pelos 

médicos sugerimos veemente que não se transfiram os doentes para locais onde 
não existem as condições mínimas, devendo fazê-lo para as enfermarias não 
ocupadas da região do Alentejo. 

 
13- Em conclusão, o SIM continuará muito atento quanto ao desenrolar dos 

acontecimentos, sempre em prol da proteção dos direitos e garantias dos 
trabalhadores médicos, único modo de defender o Serviço Nacional de Saúde. 

 
Com as melhores Saudações Sindicais, 
 

O Secretário-Geral 
Jorge Roque da Cunha 


