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COMUNICADO         
 

 
A Comissão Nacional de Medicina Geral e Familiar (CNMGF) do Sindicato Independente dos 

Médicos - SIM, reunida em Lisboa, no dia 14 de Outubro de 2014. 

 
Por recomendação do Secretário-Geral, esta reunião realizou-se num âmbito alargado a todos os 

Delegados Sindicais da área da Medicina Geral e Familiar, convocados para o efeito, contando 

também com a participação do Secretário-Geral, Dr. Jorge Roque da Cunha e do Advogado do SIM, 

Dr. Jorge Pires Miguel. 

 
A CNMGF refletiu sobre a situação atual dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), tendo 

sublinhados as seguintes recomendações ao Secretariado Nacional do SIM: 

 
1 - Manter e consolidar todas as recomendações e princípios éticos, organizativos e laborais, 

inerentes à boa prática da MGF e já mencionados no anterior Comunicado; 

 
2 - Os horários dos médicos e a introdução do controlo biométrico da assiduidade, tem gerado 

assimetrias e dúvidas, nas várias Unidades de Saúde dos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP) e carecem do devido esclarecimento. 
 

A implementação dos horários flexíveis, previstos na Lei e a introdução da bolsa de 

horas, entende-se importante e complementar, das alterações introduzidas e acima 

mencionadas. 
 

Também os Regulamentos que suportam o controlo biométrico da assiduidade, deverão 

ser revistos, sujeitos a Negociação Sindical, de que resultem a aplicação de 

procedimentos uniformes e transversais a todas as Unidades de Saúde dos CSP; 

 
3 - Reforçamos, com insistência, a necessidade de mecanismos céleres de colocação de jovens 

especialistas em MGF, assim como a criação de regras nacionais, que possibilitem a 

mobilidade dos Médicos de Família, independentemente do modelo organizativo em 

causa. 
 

Os Concursos abertos de forma regular, para colocação de Médicos Especialistas em 

MGF, deverão incluir as vagas ocupadas de maneira precária e transitória, por médicos 

indiferenciados, sem formação específica em MGF. 
 

Seria facilitador nesse processo de colocação, a indicação no mapa de vagas, do local 

concreto de trabalho. 
 

Sensibilizar a Ordem dos Médicos, para solucionar com urgência, a nomeação de Júris 

para Concursos pendentes; 

 
4 - Preocupação com a incapacidade da maioria das administrações na implementação do 

SIADAP, resultando uma realidade assimétrica e potencialmente lesiva dos direitos dos 

trabalhadores Médicos; 
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5 - Manifesta reticências, com o critério de inclusão obrigatória no processo de 

Contratualização às UCSP’s, que tenham pelo menos 2 Médicos de Família e referido no 

Documento da ACSS - Metodologia de Contratualização para os Cuidados de Saúde 

Primários no Ano de 2014. 
 

É do entendimento desta CNMGF, que esta coacção procedimental, sem audição dos 

interessados, carece de Negociação Sindical prévia; 

 
6 - Muitas UCSP’s estão no limiar da “sobrevivência”, resultando de um processo de 

desinvestimento nos CSP, não dispondo das ferramentas necessárias à mudança que os 

próprios profissionais desejariam. 
 

Os casos mais graves são periféricos, integrados em ULS, cujo modelo organizacional 

"Hospitalocêntrico", não tem revelado sensibilidade para os CSP. 
 

Também nas ULS a ausência de equipas de gestão dedicadas aos CSP’s, à imagem dos 

ACES, impossibilita um levantamento e acompanhamento, das dificuldades existentes a 

nível das várias UCSP’s integradas na ULS. 
 

Resulta assim uma ausência de motivação e esclarecimento dos MF, que possibilite 

estabelecer Planos de Ação adequados e a sequente Contratualização, entendida como um 

compromisso livremente assumido, concretizando as melhores soluções para as várias 

realidades. 

 
7 - Salienta o bom trabalho sindical que resultou na publicação da Portaria 377-A, de 30 de 

Dezembro de 2014, em especial na concretização legislativa das Comissões de 

Acompanhamento Externo à Contratualização (CAEC). 
 

As CAEC integradas nas ARS, que já tomaram posse e têm Regulamento Interno 

aprovado. 
 

Trata-se dum avanço considerável em todo o processo de Contratualização e 

Acompanhamento das USF, exigindo um apoio e vigilância permanente dos Sindicatos 

Médicos; 

 
8 - Fazer eco aos deficientes sistemas informáticos disponíveis, em muitos locais 

inoperacionais e obsoletos, sendo o recente caos informático, resultante da introdução da 

PEM, o expoente máximo demonstrativo desta realidade. 
 

Software e hardware diversos e incompatíveis, sem atualização e manutenção adequada, 

promovendo a ineficiência do trabalho médico, sendo a principal causa do atraso na 

prestação dos cuidados de saúde. 

 

 

A CNMGF 

Lisboa, 14 de Outubro de 2014 
 


