
 

 

 

 

  
 

 

COMUNICADO 
 

Realizou-se dia 28 de Maio, pelas 11h, no Hospital de Aveiro uma Reunião Geral de Médicos, 
organizada pelos Sindicatos Médicos (SMZC e SIM). 
 

Apesar do clima de intimidação criado pela Direcção Clinica, que não autorizou o adiamento de 
Consultas e Cirurgias, reuniram-se os médicos com as suas estruturas organizativas, tendo 
participado o Presidente da Secção regional do Centro da OM. 
 

A Administração do Hospital, que cancelou uma Reunião prévia com os Sindicatos e OM, recusando-
se ao diálogo e à negociação, constitui-se como um dos maiores entraves à organização e ao regular 
funcionamento da Instituição. 
 

Os médicos presentes denunciaram mais uma vez a AUSÊNCIA de um plano estratégico e as várias 
irregularidades e ilegalidades cometidas: 
 

• a progressiva degradação das suas condições de trabalho decorrente da gestão autista da 
actual Administração, que não dialoga, não esclarece, não estimula. 
 

• a decadência na organização dos serviços, que podem colocar em risco a prestação dos 
cuidados de saúde aos doentes. 
 

• a conflitualidade interna entre profissionais médicos, fomentada pela Direcção através da 
escolha incompreensível de novos cargos de nomeação, da transferência caótica de quadros 
médicos entre as Instituições fundidas no novo centro hospitalar, do aparente tratamento de 
favor de alguns profissionais. 
 

• o incumprimento de normas legais pela Administração do Hospital, com atitudes 
persecutórias nos Serviços, no que se refere ao cumprimento de Horários, gozo de folgas e 
descansos, bolsa de horas (!), substituição de médicos, detrimento das actividades de 
formação e investigação com obrigatoriedade de dedicação exclusiva à vertente assistencial. 
 

• o atropelo de competências das hierarquias médicas com ingerência directa de gestores 
administrativos dentro dos Serviços. 
 

• a formação médica seriamente comprometida pela desestruturação dos Internatos médicos. 
 

Ficaram as organizações médicas presentes convencidas do vivo repudio que, por incompetência e 
inabilidade, merecem os órgãos de gestão deste Hospital, tendo-se disponibilizado para intermediar 
as acções propostas pelos médicos que decidiram: 
 

1. Constituir uma Comissão que proceda a um levantamento exaustivo das muitas irregularidade e 
ilegalidades, para informar os sindicatos. 

 

2.  Marcar uma concentração de médicos, convidando à participação outros profissionais do 
Hospital e mobilizar a população em geral com o objectivo de reconquistar a DIGNIDADE DO 
TRABALHO MÉDICO e devolver A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAUDE ÀS 
POPULAÇÕES. 

 

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

 


