
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 29/12/2020

Braga, 22 de outubro de 2020.

Pela entidade pública empresarial: 

João Porfírio Oliveira, na qualidadade de presidente do 
conselho de administração.

Maria de Fátima Machado, na qualidadade de vogal exe-
cutiva do conselho de administração.

Pela associação sindical:

António Manuel Rodrigues Dias, Federação Nacional 
dos Médicos - FNAM.

Depositado em 18 de dezembro de 2020, a fl 143 do livro 
n.º 12, com o n.º 206/2020, nos termos do artigo 494.º do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro.

Acordo de adesão entre o Hospital de Braga, EPE 
e o Sindicato Independente dos Médicos - SIM ao 
acordo coletivo entre o Centro Hospitalar e Uni-

versitário de Coimbra, EPE e outros e a Federação 
Nacional dos Médicos - FNAM e mesmo sindicato 
- Tramitação do procedimento concursal de recru-

tamento para os postos de trabalho da carreira 
médica

Acordo de adesão entre o Hospital de Braga, EPE e o Sin-
dicato Independente dos Médicos - SIM ao acordo coletivo 
entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 
e outros e a Federação Nacional dos Médicos - FNAM e ou-
tro - Tramitação do procedimento concursal de recrutamento 
para os postos de trabalho da carreira médica, publicado no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro 
de 2011,  alterado e republicado nos termos constantes do 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 de novembro 
de 2015 e no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 15, de 22 
de abril de 2019.

Entre:
1.º- Hospital de Braga, EPE, pessoa coletiva de natureza 

empresarial registada na Conservatória do Registo Comer-
cial do Porto, sob o número único de matricula e pessoa cole-
tiva n.º 515545180, com a sua sede no Lugar de Sete Fontes, 
S. Vítor, Braga, com o capital estatutário de 4 000 000,00 €, 
representada neste ato pelo presidente do conselho de admi-
nistração, Dr. João Porfírio Carvalho de Oliveira e pela vogal 
executiva Dr.ª Maria de Fátima Magalhães Alves Machado, 
com poderes para outorgar o presente acordo de adesão, em 
nome dessa entidade e adiante designada como primeira ou-
torgante, 

E
2.º- Sindicato Independente dos Médicos - SIM, pessoa 

coletiva n.º 501862722, com sede na Avenida 5 de outu-
bro, n.º 151 9, 1050-053 Lisboa, representado neste ato pe-

los membros do secretariado nacional, Dr. Francisco Jorge 
Santos Oliveira Silva e Dr. Hugo Dario Alge Cadavez, na 
qualidade de mandatários e adiante designado como segundo 
outorgante,

É celebrado o presente acordo de adesão ao acordo cole-
tivo entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
EPE e outros e a Federação Nacional dos Médicos - FNAM 
e outro - Tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para os postos de trabalho da carreira médica, pu-
blicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 
de dezembro de 2011,  alterado e republicado nos termos 
constantes do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 
de novembro de 2015 e no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 15, de 22 de abril de 2019.

Cláusula primeira

O primeiro outorgante declara que adere, nos termos es-
tabelecidos no artigo 504.º do Código do Trabalho e na sua 
totalidade, ao acordo coletivo entre o Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, EPE e outros e a Federação Na-
cional dos Médicos - FNAM e outro - Tramitação do proce-
dimento concursal de recrutamento para os postos de traba-
lho da carreira médica, publicado no Boletim do Trabalho 
e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, alterado e 
republicado nos termos constantes do Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 43, de 22 de novembro de 2015 e no Boletim do 
Trabalho e Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2019.

Cláusula segunda

O presente acordo de adesão entra em vigor, no dia se-
guinte ao da data do Boletim do Trabalho e Emprego que o 
publicar.

Para cumprimento do disposto no artigo 492.º, número 1, 
alinea g), conjugado com o artigo 496.º, todos do Código do 
Trabalho, refere-se que serão potencialmente abrangidos por 
este acordo de adesão o Hospital de Braga, EPE e mais 339 
trabalhadores ao seu serviço.

Braga, 27 de outubro de 2020.

Pela entidade pública empresarial: 

João Porfírio Oliveira, na qualidadade de presidente do 
conselho de administração.

Maria de Fátima Machado, na qualidadade de vogal exe-
cutiva do conselho de administração.

Pela associação sindical:

Francisco Jorge Santos Oliveira Silva, Sindicato Inde-
pendente dos Médicos - SIM.

Hugo Dario Alge Cadavez, Sindicato Independente dos 
Médicos - SIM.

Depositado em 18 de dezembro de 2020, a fl 143 do livro 
n.º 12, com o n.º 207/2020, nos termos do artigo 494.º do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro.

4056

http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2011/bte48_2011.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2011/bte48_2011.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2015/bte43_2015.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2015/bte43_2015.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2019/bte15_2019.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2019/bte15_2019.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2011/bte48_2011.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2011/bte48_2011.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2015/bte43_2015.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2015/bte43_2015.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2019/bte15_2019.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2019/bte15_2019.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2011/bte48_2011.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2011/bte48_2011.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2015/bte43_2015.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2015/bte43_2015.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2019/bte15_2019.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2019/bte15_2019.pdf

