
 

1 

 
Avenida 5 de Outubro 151 9 Tel 217 826 730 secretaria@simedicos.pt 
1050-053 Lisboa Fax 217 826 739          www.simedicos.pt 

 

25 DESAFIOS PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA 
 

 

1. Negociação de uma grelha salarial, que já deveria ter ocorrido em Janeiro de 2015 nos 

termos do Acordo celebrado em 2012 com o Governo da República, de forma a poder 

responder à feroz concorrência do sector privado e do estrangeiro, tal como foi invocado 

em tempos a propósito da Caixa Geral de Depósitos.  

 

2. Reintrodução de um Regime de Dedicação Exclusiva, voluntária e que 

economicamente incentive a fixação de trabalhadores médicos no SNS, não dependente 

de ganhos quantitativos de produtividade; 

 

3. Concretização urgente das negociações sobre os Acordos Coletivos de Empregador 

Público/ Acordos de Empresa sobre as Normas Particulares de Organização do 

Trabalho Médico, que se arrastam desde Julho de 2016;  

 

4. Agilização dos procedimentos concursais em curso e lançamento dos concursos para 

assistente graduado e assistente graduado sénior de forma a estancar a saída do SNS 

dos médicos mais qualificados e experientes, incluindo os trabalhadores médicos da área 

de exercício profissional da Medicina Legal; 

 

5. Implementação da Carreira Médica, com os seus procedimentos concursais e progressão, 

aos trabalhadores médicos que exercem a sua actividade nos quadros civis do 

Ministério da Defesa Nacional, no INEM e nos Serviços prisionais; 

 

6. Reintrodução da eleição pelos trabalhadores médicos do Diretor Clínico e do 

Presidente do Conselho Clínico, com negociação da proposta já há muito entregue pelo 

SIM ao Governo; 

 

7. Aplicação e simplificação dos procedimentos de avaliação de desempenho por 

objectivos e competências (SIADAP 3), e correcção da medida discriminativa sobre os 

trabalhadores médicos que transitaram para o regime de 40 horas semanais na contagem 

dos pontos obtidos com vista a uma progressão. 

 

8. Reajustamento das listas de utentes dos médicos de família, reconhecendo o esforço 

que estes têm nos últimos anos feito mantendo os 1900 utentes dado o grande número de 

utentes sem médico, garantindo a acessibilidade e acompanhamento dos Utentes sem 

médico de família com trabalho suplementar e a título transitório, de modo a não 

prejudicar a acessibilidade dos utentes ao seu médico de família, e sendo impensável que 

para além disso se pretenda que deem apoio médicos a lares e casas de repouso de 

terceira idade privados 
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9. Suplemento remuneratório para o exercício das funções de Autoridade de Saúde, 

cargos de chefia nos Cuidados de Saúde Primários e independentemente do modelo 

organizativo à semelhança dos médicos hospitalares; Melhoria dos incentivos à fixação 

em zonas e especialidades médicas carenciadas, sendo estes de igual modo aplicáveis aos 

trabalhadores médicos que já exercem nessas zonas; 

 

10. Implementação efectiva da Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional em todos os 

estabelecimentos do SNS,  

 

11. Consagração da possibilidade de opção imediata e sem condições pela adesão ao 

modelo B das USFs, bem como o fim das quotas impostas á transição para esse modelo 

organizativo e atribuição de incentivos remuneratórios a todas as unidades funcionais dos 

CSP (nomeadamente às Unidades Cuidados de Saúde Personalizados e às Unidades 

Saúde Familiar modelo A) de acordo com indicadores previamente contratualizados, 

cargos de coordenação e orientação de médicos internos, pondo cobro à actual 

discriminação entre modelos organizacionais; 

 

12. Satisfação de necessidades sociais como é o caso dos atestados médicos para a 

emissão/renovação de cartas de condução terá de ser atribuída especificamente a Centros 

de Avaliação Medica e Psicológica previstas na lei; 

 

13. Negociação da existência de equipas dedicadas para trabalho em serviço de urgência, 

incluindo SUBs, e eventualmente SASUs e Atendimentos Complementares fora do 

horário normal de trabalho; 

 

14. Rejeição das tentativas de serem criados Médicos Indiferenciados, com autonomia para 

o exercício da Medicina mas sem acesso a uma Formação Especifica e cessação da 

contratação avulsa de trabalhadores médicos aposentados e de trabalhadores médicos 

indiferenciados, não sujeita a regras concursos, procurando-se encontrar alternativas 

profissionais e carreiras de acordo com exemplos estrangeiros; 

 

15. Convergência da idade de aposentação dos trabalhadores de degaste rápido. 

 

16. Apoio e incentivo aos doutoramentos e investigadores 

 

17. Todo o trabalho ao Sábado, dia de descanso complementar, deixar de ser considerado 

trabalho normal e dar direito a descanso compensatório. 

 

18. Trabalho efectuado nos CSP no dia Feriado dar direito a descanso compensatório à 

semelhança do que se verifica para o trabalho Hospitalar e noutras carreiras de 

profissionais de Saude; 
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19. Imposição de um limite de 12 horas de trabalho em Serviço de Urgência como 

horário normal de trabalho, sendo inadmissível a persistente realização de trabalho em 

SU por períodos de 24 horas colocando em risco a qualidade no atendimento médico e a 

segurança do doente; 

 

20. A atualização remuneratória para os recém-especialistas em prolongamento de contrato 

após conclusão do internato médico, enquanto aguardam o concurso para colocação como 

Assistentes; 

 

21. Criação de um regime de trabalho a tempo parcial, voluntário, para trabalhadores 

médicos com idade superior a 61 anos;  

 

22. Ajustamento proporcional das listas de utentes para os médicos de família que 

exerçam menor período de trabalho semanal; 

 

23. Processo de contratualização transparente nos CSP e tendo em vista a melhoria de 

indicadores de saúde e não condicionando a prestação de cuidados a indicadores 

económicos e financeiros, em processos altamente burocratizantes;  

 

24. Reintrodução da redução progressiva do período normal de trabalho em função da 
idade para os trabalhadores médicos com idade superior a 55 anos acompanhada, para os 

trabalhadores médicos da área de Medicina Geral e Familiar, de redução proporcional da 

lista de utentes;  

 

25. Apoio das entidades empregadoras a formação dos médicos, nas áreas clínica, de gestão, 

redução burnout e de formação de outros profissionais. Apoio aos orientadores de 

formação, financeiro e não financeiro (dias de férias, majoração para reforma). 
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PROPOSTA DO SIM DE NOVA GRELHA SALARIAL 

DA CARREIRA ESPECIAL MÉDICA E DA CARREIRA MÉDICA DO SNS 
 

Exposição de motivos 

Necessidade de fixar e captar especialistas num SNS com severa limitação do 

número de especialistas, integrados numa categoria na maioria envelhecidos, 

apresentando índices de fadiga elevados e tendo de fazer frente a listas de espera 

crescentes em número e em tempos. 

 Salário de especialista com 35 h é de 1853 € brutos (cerca de 1270 € líquidos com 

subsídio de refeição) após licenciatura de 6 anos; 1 ano comum, 4 a 6 anos especialidade; 

 Salários congelados desde 2007 (subida de 3,5% no ano eleitoral do engenheiro 

Sócrates); 

 Diminuição do poder de compra em 20,5% considerando inflação, aumento de impostos e 

aumento taxa da ADSE; 

 SIADAP bloqueado, a partir de 2018 para subir 1 nível (cerca de 100 euros) são 

necessários 10 anos; 

 A Comissão Europeia, a OCDE e o Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de 

Saúde alertam que «as remunerações do pessoal de saúde do SNS, nomeadamente dos 

médicos, são inferiores às do setor privado» e que «os salários mais elevados praticados 

no setor privado incentivam médicos e enfermeiros a sair do SNS, ou mesmo a emigrar 

para outros países»; 

 Ex-Ministros da Saúde, incluindo Correia de Campos, Ana Jorge e Adalberto Campos 

Fernandes, assumem que é fundamental a valorização salarial dos médicos do SNS; 

 Penosidade do trabalho médico, a qual se concretiza, entre outras formas, como trabalho 

suplementar recorrente, somado em muitas horas a mais daquelas que são recomendadas 

internacionalmente, e na extensa prestação de trabalho noturno, que tantas vezes não dá 

lugar ao cumprimento dos tempos de descanso obrigatórios, nos termos da lei e das 

convenções de trabalho vigentes; 

 Vida social e familiar comprometida, com alta prevalência de stress post traumático, 

violência sobre profissionais e até casos de suicídio, de acordo com vários estudos e 

dados da Ordem dos Médicos; 

 Relação com salário mínimo, em 2012, 485 euros = 3,82 vezes, e em 2018, 600 euros = 3 

vezes; 
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Desvantagem competitiva do SNS, de que são exemplos o modelo de salários da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa e a prática nas instituições privadas; 

 Concretizando, em 2018 foram fixados salários base no regime de 35h semanais na Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa iguais aos salários base no regime de 40h do SNS; 

 Honorários dos prestadores de serviço, entre 40 e 50 Euros/hora com carga fiscal de cerca 

de metade das horas suplementares dos médicos do quadro; 

 A Federação Europeia de médicos assalariados defende a aplicação da formula salário 

médio x 3,7 como adequada; 

 Com uma nova grelha, haverá maior predisposição para realizar as horas extra 

necessárias ao funcionamento dos serviços, inclusive da parte de quem tenha mais de 50 

anos (grande maioria dos médicos do SNS); 

 Salários no estrangeiro 3 vezes superiores, altamente apelativos e com outras condições 

de trabalho; 

 A comparação com outras profissões – Juízes / Professores Universitários e Engenheiros; 

 Baixos suplementos de chefia e de direção, se e quando praticados afastam muitos 

potenciais candidatos; 

 Ausência de suplemento de interioridade, incentivos parcos; 

 Mantém-se uma carga fiscal elevada que afeta principalmente estes salários; 

 Inquérito do projeto “3F – Financiamento, Fórmula para o Futuro”, mostra que 3 em cada 

4 portugueses consideram que a Saúde não é encarada como uma prioridade; 

 Única carreira da Saúde com ACT de 40 horas de trabalho semanal; 

 Crescente recurso ao cheque cirurgia efectuado nas instituições privadas e também nas 

públicas, importando dezenas de milhões de euros. 

 

Não prescindem os trabalhadores médicos de uma grelha salarial que respeite a sua 

diferenciação técnica e profissional, a sua intransmissível responsabilidade e que respeite 

a sua devida colocação na Tabela Remuneratória Única (Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 

de Dezembro) em função de outros profissionais com diferenciação semelhante; 


