
 

 

 

 

  

COMUNICADO SIM AÇORES 

 

Na sequência da tomada de posse do secretariado regional dos Açores do Sindicato 

Independente dos Médicos e da secretária regional Luísa Ferraz, acto que contou com a 

presença do Secretário-geral Jorge Roque da Cunha, o SIM declara: 

1. Reafirmar o empenho no diálogo e negociação com o Governo Regional para o 

encontro de soluções para os sérios problemas na saúde na RAA, e que tudo irá 

continuar a fazer para que o ambiente de crispação e de autoritarismo possam diminuir e 

de forma serena se discutam as questões. 

2. Lembrar que o significado da palavra negociação é muito diferente da palavra 

imposição e que o autoritarismo e o confronto público num momento negocial é uma 

falta de respeito e de espírito democrático para com os sindicatos a que o 25 de Abril 

permitiu desenvolvimento e intervenção.  

3. Manifestar preocupação quanto ao nível de desânimo e desmotivação dos 

EXTRAORDINÁRIOS médicos Açorianos que, apesar do seu reduzido número, idade 

cada vez mais avançada e débeis condições de trabalho, tem contribuído para os bons 

indicadores de saúde, prestando cuidados de saúde de qualidade aos Açorianos. 

4. Tudo deverá ser feito na valorização e respeito pelo trabalho médico na RAA, 

evitando reformas antecipadas ou saídas, depauperando ainda mais o escasso número de 

médicos que trabalham na região. A solução não é a contratação de empresas de 

serviços médicos. É apostar na carreira médica e nos médicos açorianos. 

5. Contribuir para encontrar uma solução para que os Açorianos, independentemente da 

ilha de residência, não percam o acesso às especialidades médicas garantidas por 

anteriores governos e que sempre contaram com a disponibilidade e interesse dos 

médicos em as realizar. 

6. Salientar como positiva a disponibilidade do governo em finalmente negociar com os 

Sindicatos a Portaria das deslocações, estando-se a aguardar a resposta as questões 

colocadas pelos SIM e SMZS em ofício de 14 de Abril para que, antes da reunião 

prevista no final do mês, seja possível avançar significativamente no processo negocial. 

Onde é essencial o acordo com os médicos quanto as regras e a compensação pela 

penosidade desse trabalho.  

 

 

  



7. Lamentar que o processo de transição para as 40h, meses após a autorização de Sua 

Exª o Sr Secretário da Saúde, continue sem ser cumprido em pelo menos um Hospital. 

8. Exigir o cumprimento do conteúdo funcional do trabalho dos Médicos de Família, 

que ultrapassam a responsabilidade dos 1900 utentes. 

9. Exigir o cumprimento do decreto legislativo regional referente ao pagamento das 

horas extraordinárias. 

10. Exigir que se encarem seriamente os problemas do Internato médico na RAA, de 

forma a que se criem as condições para que os Tutores tenham condições para realizar o 

seu importantíssimo trabalho de formação (feita forma gratuita e altruísta). 

11. Chamar à atenção para continuam por cumprir compromissos pela secretaria 

Regional nomeadamente: 

 Aplicação da avaliação da carreira especial médica do SIADAP  

 Abertura de concursos para recém-especialistas e Assistentes Graduado Sénior  

 Falta de regulamentos de disciplina e trabalho médico nos Hospitais e Centros 

de Saúde. 

12. Manifestar preocupação quanto as politicas economicistas cegas que poderão 

fragilizar o já débil Serviço Regional de Saúde. 

13. Disponibilizar-se para contribuir para a criação de condições para fixação e atracção 

de médicos, respeitando os médicos que cá trabalham valorizando-os, e criando um 

grupo de trabalho para apresentar propostas. 

14. Saudar o 40º aniversário do 25 de Abril e a todos os que o tornaram possível e 

esperar que esta celebração possa inspirar a atitude negocial dos Governantes nas 

relações com os sindicatos DEMOCRATICOS e INDEPENDENTES DO PODER 

POLÌTICO, RELIGIOSO OU ECONÓMICO ou de quaisquer outras organizações.   

15. O SIM reforça o compromisso de apoio aos médicos (e aos Açorianos) garantindo-

lhes a vigilância de autoritarismos inconsequentes, apelando para que se sindicalizem e 

organizem nos locais de trabalho.  

 

O Secretário-geral    

 

Jorge Roque da Cunha 


