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Os sindicatos médicos conseguiram no final de 2009 concluir com êxito as principais matérias da negociação 
colectiva e da Carreira Médica, ficando em falta a aprovação de uma grelha salarial para um novo regime de 
trabalho de 40 horas semanais para a Carreira Médica, comum aos médicos em CTFP e em CIT. 
 

A falta de vontade negocial, a ausência de concursos de recrutamento de pessoal e o crescente recurso a 
prestação de serviços médicos por empresas, levaram o Sindicato Independente dos Médicos a decretar em 
finais de 2011 uma greve às horas extraordinárias. Tal acção reivindicativa foi suspensa face à promessa do 
Governo e do Ministério da Saúde em encetar negociações com os sindicatos médicos. 
 

Mas seis meses depois, e perante a inércia do Governo e do Ministério da Saúde, SIM e FNAM convocaram 
uma greve médica nacional de dois dias em Julho de 2012, com o apoio da Ordem dos Médicos e outras 
organizações sectoriais médicas. 
 

No dia imediatamente a seguir, foram reatadas as negociações. Após um árduo e duro trabalho negocial, 
dificultado pelas crescentes manifestações da crise em que o país está mergulhado, foi possível chegar a um 
Acordo em Outubro de 2012. 
 

Não o desejável mas o possível, permitindo aos médicos que iniciassem funções no SNS uma melhoria 
salarial mediante contrapartidas de aumento do horário semanal, interessando o período destinado ao serviço 
de urgência e a diminuição dos utentes sem médico de família. E garantindo aos médicos já colocados e não 
interessados em transitar para o novo regime, a manutenção do seu regime de trabalho e remuneração. 
 

As inevitáveis delongas e obstáculos criados por algumas administrações, com enorme labilidade e 
criatividade interpretativas do legislado, e as alterações provocadas pela Lei do OE 2013, levaram a que os 
sindicatos médicos solicitassem na Comissão Tripartida de acompanhamento do Acordo a emissão pela 
ACSS de orientações e respostas às dúvidas identificadas, sob a forma de FAQ’s. 
 

Não foi possível chegar a acordo sobre a totalidade do conteúdo dessas FAQ’s, hoje publicadas no portal da 
ACSS. 
 

O desacordo dos sindicatos médicos ocorre quanto à quantificação das horas não assistenciais para a MGF, e 
sobretudo nos limites para o trabalho extraordinário e nos descansos compensatórios, bem como com a 
justificação da parte do Ministério da Saúde que tem de respeitar o estipulado na Lei do OE 2013. OE 2013, 
este que, recorde-se, suspende os acordos colectivos de trabalho e os descansos compensatórios por 
trabalho extraordinário prestado em dias de descanso semanal. 
 

Neste grave problema venceu a interpretação do Governo de que o DL 62/79, mantido embora e inclusive 
usado na Lei do OE 2013, apenas interessa para o aspecto remuneratório e não se aplica aos descansos 
compensatórios. 
 

Os descansos compensatórios para o trabalho médico não visam apenas proteger os profissionais. Mais do 
que isso, visam proteger os doentes das potenciais consequências nefastas para a saúde e para a vida dos 
doentes decorrentes do cansaço físico e psíquico da actividade médica. 
 

Por isso é que existem limites diários e semanais para o trabalho normal, por isso é que existem limites 
diários, semanais e anuais para o trabalho extraordinário, impostos e protegidos até pelo direito comunitário. 
 

Os trabalhadores médicos são os únicos trabalhadores para quem as horas extraordinárias são obrigatórias. 
Os trabalhadores médicos estão de uma maneira regular, à semelhança aqui de outros profissionais da 
saúde, privados do convívio com a família ao fim de semana. Mas tal não parece ser importante para o 
Governo e para o Ministério da Saúde. 
 

De tudo isto resultará um inevitável crescendo de falta de condições anímicas para os trabalhadores médicos 
continuarem a trabalhar à noite e aos fins-de-semana, prevendo-se uma exponencial recusa do trabalho em 
serviços de urgência e similares dos médicos mais velhos e mais experientes, escancarando-se as portas do 
parasitismo às empresas de prestação “amigas”. 
 

O SIM orientará e apoiará os seus associados na contestação que inevitavelmente se desencadeará, 

remetendo para os responsáveis governativos e políticos os custos que possam advir para a 

população em geral. 
 

Lisboa, 24 de Abril de 2013     O Secretariado Nacional 


