
NOTA INFORMATIVA – REUNIÃO NEGOCIAL DE 30 DE JULHO 

1) A delegação sindical conjunta suscitou, como ponto prévio, a questão das novas disposições do 
Código do Trabalho introduzidas pela Lei 23/2012 e as suas implicações para os descansos 
compensatórios e para o trabalho suplementar dos médicos em CIT, sobrepondo-se ao ACT dos EPE. A 
delegação governamental propôs que essa questão fosse inserida na negociação global e a ser 
abordada após a discussão da grelha salarial.  

Independentemente disto, os advogados das duas organizações sindicais já estão a analisar os 
aspectos inconstitucionais dessa legislação, dado que um governo não pode alterar unilateralmente as 
disposições contidas na Contratação Colectiva.  

2)Comissões Paritárias da Avaliação do Desempenho: vão reunir no dia 2/8.  
A implementação desta medida é decisiva para os médicos poderem progredir nas posições 
remuneratórias das várias categorias, o que já não acontece há cerca de 7 anos.  

3) Comissões Paritárias dos 2 ACTs: vão reunir no dia 17/8.  

4) Situação dos Concursos para o Grau de Consultor.  

a) Concursos de 2002 e 2005

candidatos já aprovados- 345                           candidatos em avaliação- 970   

.  

júris constituídos- 107                                        júris por constituir- 18  

b) Concurso de Julho de 2012

Estão a ser acelerados todos os procedimentos de 

: +/- 3400 candidatos.  

constituição dos múltiplos júris, em articulação com 
a Ordem dos Médicos. A delegação sindical conjunta suscitou a urgente necessidade de definir a prova 
prática e estabelecer os parâmetros de avaliação

5) Concursos de Recrutamento.  

, de modo a evitar desnecessárias impugnações, por 
um lado, e arbitrariedades dos júris, por outro.  

A delegação sindical conjunta propôs a negociação de uma política de incentivos para as zonas 
periféricas/mais carenciadas, que melhorem a fixação de médicos. A delegação governamental aceitou 
discutir esta questão.  

6) Foi acordada a realização de uma reunião específica sobre os Cuidados de Saúde Primários  com 
vista ao acompanhamento das duas organizações sindicais a todo o processo de desenvolvimento das 
USFs e de acções de melhoria do quadro de trabalho e de incentivos das UCSPs.  Essa reunião terá 
lugar a 5/9/2012.  

7) Como era inevitável, a maior parte da discussão centrou-se em torno das propostas de grelhas 
salariais para o regime de trabalho das 40 horas.  

A enorme distância verificada entre a proposta governamental e a contraproposta sindical levou a uma 
intensa troca de argumentos sobre os pressupostos de elaboração de cada uma delas.  
Os dados apresentados pelas partes acerca do impacto financeiro revelou múltiplas disparidades, cuja 
complexidade não permitiu um esclarecimento das divergências detectadas. Face a esta situação 
realizar-se-á uma reunião mais restrita de elementos da delegação governamental com elementos da 
delegação sindical conjunta para aferirem todos os cálculos em torno das 2 propostas de grelhas.  

8) Ficou definido o calendário negocial, com reuniões 7/8, 16/8, 28/8 e 31/8.  


