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COMUNICADO SIM/AÇORES 

 

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM)/Açores em face à progressiva deteriorização do clima de 

diálogo com a Secretaria Regional da Saúde (SRS), irá intensificar os contactos com os médicos da região 

de forma a se encontrarem as melhores formas de envolvimento e contestação. 

 

Várias questões permanecem pendentes e têm conduzido a um aumento progressivo na carga de trabalho e 

insatisfação global dos médicos, nomeadamente: 

 

1) Quebra do compromisso com a não apresentação de propostas e ausência de respostas por parte da 

SRS, para a revisão dos ACT’s, que foi suscitado pelo Governo Regional até outubro de 2015. Daí 

resultou entre outras coisas, a persistência de indefinições nos acordos ainda vigentes que desta 

forma perpetuam ilegalidades. 

2) O não pagamento, repetidamente prometido e não cumprido aos Médicos de Família do trabalho 

extraordinário de 2013 em harmonia com os valores que foram praticados nos hospitais. 

3) A ilegal exigência de perfazerem as 42 horas para o pagamento de trabalho suplementar aos 

médicos que adquiriram o direito à redução de horário de trabalho. 

4) O não cumprimento do direito aos descansos compensatórios de acordo com a Lei. 

5) A paralisação das Comissões Paritárias, provocada pelos elementos nomeados pela tutela que se 

demitiram dos seus direitos deliberativos. 

6) A falta de diálogo na criação dos núcleos de Saúde Familiar que gera preocupação nos médicos 

com conceitos que não se enquadram no conteúdo funcional da carreira de Medicina Geral e 

Familiar.  

7) A falta de concursos imediatos à saída do internato complementar como incentivo à fixação de 

médicos na região. 

 

Todas estas matérias exigem a manifestação de uma sincera disposição negocial para cumprimento dos 

compromissos assumidos assim como uma verdadeira vontade do poder politico em encontrar soluções para 

as mesmas. 

 

Como medidas de contestação, o SIM/Açores vai efectuar um referendo junto dos seus associados e 

organizar reuniões com os médicos hospitalares que culminarão com uma reunião no Hospital do Divino 

Espírito Santo, em Ponta Delgada a 6 de maio às 12h30 minutos e dos  Médicos de Família na Sede do 

SIM/Açores às 18h. Ambas contarão com a apresença do Secretário-Geral do SIM e, caso não se encontrem 

as soluções adequadas, serão anunciadas as medidas a tomar. 

  

O SIM/Açores continua a trabalhar em prol da melhoria das condições do trabalho médico e irá realizar a II 

Convenção do SIM/Açores no dia 7 de Maio com a presença do Secretário-Geral e Dirigentes Nacionais. 

 

O SIM/Açores apela pois para que a SRS altere o seu comportamento e com caracter de Urgência dê as 

respostas para que assim rapidamente se reestableça o diálogo. 

 

Ponta Delgada, 7 de Março de 2016 
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