
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOTA À IMPRENSA 
 
 
Depois da assinatura dos Acordos Colectivos de Trabalho em 23 de Setembro de 2009, 
depois dos Acordos em matéria de Concursos, Avaliação de Desempenho e Serviços 
Mínimos, num ambiente de gravíssima crise social, económica, financeira e política, foi 
possível chegar a acordo com o Ministério da Saúde. 
 
Depois de meses de avanços e recuos, informação e contra-informação, que culminaram 
numa expressiva manifestação da unidade dos médicos, a greve de 11 e 12 de Julho, 
sendo a greve mais participada de sempre no período democrático, que contou com o 
apoio da Ordem dos Médicos e a compreensão dos Portugueses. 
 
Os Sindicatos Médicos encerraram, em 14 de Outubro de 2012, um capítulo essencial da 
contratação colectiva. 
 
Culminando com o fecho das negociações iniciadas em Janeiro de 2012, com a 
negociação e criação de uma nova grelha salarial para o novo regime de trabalho em     
40 horas, que é a base dos Acordos Colectivos de Trabalho em vigor. 
 
 
Com este este acordo: 

 

1- Os médicos comprometem-se a trabalhar mais 5 horas criando um novo regime 

de 40h de trabalho, único na função pública. 

2- Este acordo foi feito a pensar no FUTURO; os médicos mais jovens foram a 

nossa principal preocupação. 

3- Solidificação e dignificação da Carreira Médica, através de premiar a 

competência e o desempenho com abertura de concursos públicos, sem ser de 

acesso condicionado, de acesso e progressão na Carreira Médica, dentro das 

várias áreas médicas, situação que desde há vários anos não se realiza. 

4- Isso permitirá criar massa crítica para a chefia de Serviços. Os médicos mais 

qualificados e graduados, com mais provas públicas realizadas, terão a 

responsabilidade da gestão dos serviços em vez dos que habitualmente se 

chegam á frente para os favores. 

5- No prazo de 2 anos até final de 2013, serão abertos concursos para o 

provimento de 2000 novos especialistas. 

6- Em 2012 serão abertos novos concursos para assistente graduado sénior, de 

modo a assegurar toda a estrutura piramidal da Carreira Médica. 



7- Este acordo vai permitir que 700000 portugueses tenham acesso a médico de 

família. 

8- Vai permitir diminuição das listas de espera para consultas e cirurgias. 

9- Vai permitir mais horas para melhoria da formação e actividades científicas. 

10- Vai combater a possibilidade de aumentarem administrativamente as listas de 

utentes e de artificialmente atribuírem médico de família a utentes que na 

realidade não o têm. Desde já chamamos a atenção que quem não for 3 anos ao 

centro de saúde e não responder a contacto da ACSS deixará de ter médico de 

família. 

11- A área médica hospitalar, compromete-se incluir até 18 h de Urgência no seu 

horário de trabalho, diminuindo os gastos em horas extra e recursos de 

empresas de prestação de serviço. 

12-  Mantêm-se a capacidade de os médicos poderem prescindir de efectuar 

urgência nocturna a partir dos 50 anos e diurna dos 55 anos. 

13- O sistema de avaliação do desempenho, procedimento indispensável para se 

assegurar a progressão nas posições remuneratórias em cada categoria vai ser 

urgentemente implementado, estando já nomeadas as respectivas comissões 

paritárias. 

14- Irá criar-se uma comissão de acompanhamento com representantes do 

Ministério da Saúde, representantes do Ministério das Finanças, representantes 

do SIM e representantes da FNAM, para proceder ao acompanhamento e 

fiscalização da aplicação das medidas acordadas. 

15- No início de 2015 será reaberto o processo negocial com vista a reavaliar as 

matérias deste acordo. 

16- A grelha salarial varia entre os 2.746, 24 € e 5.063,38 €, e aplica-se a todos os 

novos médicos que entrem a partir de Janeiro de 2013, no biénio de 2013/2014, 

os médicos já providos na carreira médica podem transitar para o novo regime 

em função de prioridades dos serviços. 

Esta formulação já foi adoptada quando se tratou para a concessão das 42h e 

no ano de 2015 passarão os restantes que optarem. 

 

Lisboa 17/10/2012 
 

O Presidente da FNAM    O Secretário-Geral do SIM 
Sérgio Esperança        Jorge Roque da Cunha 

      
 


