
Guia da Greve 
 

 
 

  
 
Uma greve pode ser nacional, regional ou local, pode dirigir-se a todos os médicos, aos que estão em RCTFP, aos 
que estão em CIT, aos internos, pode ser por áreas profissionais, pode ser por especialidade médica, pode ser total 
ou parcial, pode ser a parte específica do trabalho normal, ou ao todo ou parte do trabalho extraordinário, etc. ... 
 
Decidimos pois elaborar um pequeno guião que comporte algumas das questões que pertinentemente nos têm 
sido colocadas, ou que previsivelmente venham a ser colocadas, no decurso de uma Greve. Não se esgotam as 
dúvidas nestas questões e a todas tentaremos responder. 
 
 

Quem pode fazer greve 
 

• Médicos do continente, da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira; 
• Médicos integrados na carreira médica em regime de contrato de trabalho em funções públicas; 
• Médicos integrados na carreira médica em regime de contrato individual de trabalho; 
• Médicos com contrato de trabalho a termo resolutivo incerto – ie todos os médicos internos; 
• Médicos não integrados na carreira médica mas com qualquer tipo de contrato com entidades públicas, 

públicas empresariais e privadas; 
 
 

Como aderir e o que fazer! 
 
A emissão de um Pré-Aviso de Greve desobriga os Trabalhadores Médicos da obediência e subordinação 
próprias do seu contrato e impossibilita a marcação de falta injustificada por ausência ao trabalho que é motivo 
de Greve. 
 
Por tradição, o SIM não organiza Piquetes de Greve, previstos na Lei com o sentido de sensibilizar os 
Trabalhadores a aderir. A nossa ênfase tem sido colocada na ampla informação aos médicos, quer por contacto 
directo com os nossos associados, quer informando os médicos em geral através do nosso site institucional, para 
que a escolha na adesão à Greve seja um acto consciente, livre e de expressão de uma liberdade 
constitucionalmente prevista.  
 
Confiamos que à Greve aderirá o médico que se reveja nas razões e motivações aduzidas no Pré-Aviso.  
 
De forma acrescida, os médicos mais novos que exercem em contrato individual de trabalho e que têm visto o 
Governo negar-lhes uma grelha salarial para as 40 horas de trabalho, são agora especialmente chamados a 
defenderem os seus direitos de forma muito clara ou, inevitavelmente, registam-se como irrelevantes e submissos 
perante futuras negociações, com este ou com qualquer Governo. 
 
Podem aderir à Greve todos os trabalhadores médicos, sejam ou não sindicalizados, qualquer que seja a sua 
relação jurídica de emprego, qualquer que seja o seu contrato, qualquer que seja o nível em que se encontrem 
(incluindo os médicos em Internato Médico) ou qualquer que seja o cargo de Direcção que desempenhe. 
 
O exercício do direito à Greve, expressa por ausência ao trabalho objecto do Pré-Aviso de Greve, é um direito 
inviolável, não sendo aceites formas directas ou encapotadas de pressão que contrariem o seu livre decurso. 
 



Por razões óbvias, qualquer negociação das condições de exercício da Greve competem em exclusivo ao Sindicato 
subscritor, devendo o médico abster-se de qualquer processo negocial individual. 
 
Por imposição jurídica, as Greves na Saúde enquadram-se dentro das necessidades sociais impreteríveis sendo, em 
consequência, obrigatório um Pré-Aviso de 10 dias úteis para ser efectiva. 
 
É justamente este alargado tempo de Pré-Aviso que ilegaliza e ofende gravemente a inobservância de medidas que 
coloquem os médicos perante escalas ou ordens que se revelem, objectivamente, como impedimento do exercício 
da Greve.  
 
Neste sentido, reconhecendo o carácter muitas vezes recalcitrante e provocador de muitos dos gestores da área 
da Saúde, estamos certos que os Trabalhadores Médicos podem ser confrontados com escalas ilegais que os 
pretendam “obrigar” à prestação de trabalho extraordinário, sem a sua concordância e contra a Greve em curso, 
numa invocação bacoca do Código Deontológico e dos princípios mais sagrados e éticos da nossa profissão.  
 
A todos os que se acharem nesta inusitada situação devemos recordar que o esforço acrescido dos médicos, 
com prolongamento de horário, coloca em risco objectivo os doentes e, para benefício destes, é na maioria das 
vezes preferível interromper o trabalho, mesmo com ameaça disciplinar, do que permanecer sujeito ao 
inevitável risco profissional, à má prática e ao erro médico, com as consequências desastrosas que daí advêm. 
 
 
 

FAQs 
 

1. Os médicos internos podem aderir á greve? 
 

Para efeitos laborais, os Médicos Internos têm iguais direitos e deveres. Mais susceptíveis a chantagens e 
ameaças pelos responsáveis, não devem recear a denúncia imediata e sistemática desses atropelos 
 

2. As ditas Consultas Abertas dos Centros de Saúde e/ou Intersubstituições nas USFs são serviços 
mínimos? E os SASUs ? 

 
Não. Apenas são serviços mínimos os que funcionam 24 horas por dia e 365 dias/ano e sendo os meios 
necessários os que são disponibilizados durante 24 horas aos domingos e feriados á data de emissão do 
pré-aviso 
 

3. As SUBs são serviços mínimos? 
 

Sim. As SUBs funcionam 24 horas/dia e 365 dias/ano 
 

4. Uma USF em cuja contratualização figure “serviços mínimos” pode fazer greve? 
 

Esta figura de “serviços mínimos” constante da contratualização ou carta de compromisso nada tem a ver 
com serviços mínimos em caso de greve. Uma greve suspende todas as relações e obrigações laborais 
 

5. Sou Médico Interno, estou escalado para a urgência como estando de apoio ao Medico Especialista, 
mas na prática sou que faço o atendimento na urgência já que ele fica a fazer a Consulta programada. 
Posso fazer greve ou isso é considerado serviços mínimos? 

 
O médico interno estará sempre obrigado à prestação de trabalho em serviços mínimos quando pertença 
a equipa de urgência, estando na mesma escalado . 
 
 

6. Sou Médico Interno do 2º ano e sou o único médico no meu serviço que não vai fazer greve. Tenho que 
fazer todo o atendimento de doentes nesse dia? 

 
A questão não está em ter ou não de o fazer…Está em que, estando apenas habilitado a praticar medicina 
tutelada, as condições para tal são inexistentes. Pode incorrer em ilícito deontológico e disciplinar 
 



7. Até queria fazer greve… Mas sou director clínico/director de serviço/coordenador e não posso fazer… 
 

Não é verdade.  
São cargos e competências médicas e como tal pode fazer greve.  
Mais: deve fazê-lo na medida em que está a defender os colegas mais novos e não pactuando com os 
atropelos a que poderão ficar sujeitos 
 
 

8. Estou em Contrato Individual de Trabalho e nele constam incentivos à produtividade e à assiduidade. 
Se fizer greve sou penalizado? 

 
Não pode ser penalizado nesses incentivos. Se o for há lugar á interposição de procedimentos legais. 
A única penalização possível é na remuneração base e no subsídio de refeição. 

 
9. A greve também se aplica ao trabalho extraordinário? 

    
             Sim, com excepção daquele que é efectuado em serviço de urgência ou similar no 
             respeito pelos serviços mínimos legalmente definidos. 
 

10. Sou interna de MGF e, estando numa valência hospitalar, estou escalada para uma urgência hospitalar. 
Posso fazer greve? 
 
Não. Está abrangida pelos serviços mínimos. 
 

11. Se os internos não "contam" para a definição das equipas de Urgência, excepto quando equiparados à 
especialistas, até que ponto fazem estes parte dos abrangidos pelos serviços mínimos? 

 
O médico interno estará sempre obrigado à prestação de trabalho em serviços mínimos quando pertença 
a equipa de urgência, estando na mesma escalado. 

 
 

12.  Os serviços de oncologia podem fazer greve ? 
 
Os serviços de oncologia podem fazer greve, têm é de garantir serviços mínimos. 
E quais os serviços mínimos? Os de QUIMIOTERAPIA e de RADIOTERAPIA que são garantidos em dia 
feriado. Qualquer orientação interna a insinuar que os médicos não podem fazer greve é não só ilegal 
mas passível de procedimento judicial 
 
 

13. Um Serviço de Medicina Nuclear que funciona até das 9 as 18h e que está em regime de prevenção no 
tempo restante por causa das embolias pulmonares e para a morte cerebral de dadores de orgãos por 
exemplo, pode fazer greve? 
 
Não. As prevenções em Urgência são de escala e o serviço funciona 24 horas, pelo que englobáveis em 
Serviços Mínimos. 

 
14. Querendo um médico fazer greve como manifestação do seu desagrado mas por uma questão ética 

indo trabalhar, deve assinar ou declarar como estando em greve? 
 
Se o médico está em greve nada assina… se está a cumprir serviços mínimos, está em greve pelo que nada 
deve assinar. 
 

15. Os internos de MGF em estágio hospitalar podem dar 10% de faltas (férias e CGS); No caso dos internos 
que já tenham preenchido os 10% de faltas, podem fazer greve?  

 
Podem fazer greve porque esse tempo é considerado para todos os efeitos, excepto os remuneratórios, 
como tempo efectivo de serviço, não descontando na antiguidade 

 


