
1 

 

 

 

 

 

  
 

 

COMUNICADO 
 

ESTRANHA MANEIRA ESTA DE NEGOCIAR 
 

Fomos sendo habituados ao longo desta maratona negocial (que se iniciou a 13 de Julho, 

imediatamente a seguir à maior greve nacional médica de sempre) a constantes e cirúrgicas fugas de 

informação, a declarações de intenções na comunicação social relativamente ao exercício da 

actividade médica contradizendo as feitas em reuniões negociais, a constantes e reiterados recuos 

nas propostas apresentadas, a permanente intenção de alterar abusivamente o disposto nos Acordos 

Colectivos de Trabalho, para já não falar na ameaça de alterar legislação laboral anterior, e que 

apenas existe porque os médicos são um sector profissional para o qual a lei geral seria 

extremamente benéfica. 

 

A bem da ética negocial os Sindicatos Médicos têm evitado declarações públicas de resposta a essas 

notícias, mas a sua multiplicação nos últimos dias obriga a um curto esclarecimento. 

 

Apesar de todo este “ruído” e manobras, os sindicatos médicos têm-se mantido firmes na sua 

postura de defender o Serviço Nacional de Saúde, de preservar a paz social e de chegar a um acordo 

possível, cientes de que da sua firmeza depende directa e indirectamente a qualidade dos cuidados 

de saúde prestados à população, população esta ainda mais fragilizada pela actual crise económica e 

social. 

 

Os médicos têm perfeita noção de que as suas acções reivindicativas mais extremas terão efeitos 

nocivos para a população, ainda que a garantia de adequados serviços mínimos os minore. 

 

Os médicos não querem privilégios. Querem ter um vencimento base digno e condizente com o seu 

posicionamento, pela complexidade funcional, com as Tabelas Remuneratórias (TRU) da 

administração pública, já para não falar na penosidade e no risco inerentes ao trabalho médico. 

 

Os médicos não querem efectuar trabalho extraordinário. Os médicos não querem ser obrigados a 

fazer de modo programado e reiterado, semanalmente, pelo menos 12 horas de trabalho 

extraordinário e em horas e dias incómodos. Gostariam de fazer, e a título excepcional, o máximo 

de 2 horas de trabalho extraordinário por dia, como o determina a lei geral. 

 

Os sindicatos médicos têm proposto ao Governo caminhos que a curto prazo permitirão a 

estabilização profissional, reduzindo drasticamente a necessidade de trabalho extraordinário em 

urgência, as listas de espera e o número de utentes sem médico de família. 

 

Tudo isto através de um aumento, único na administração pública, do horário semanal de trabalho 

para 40 horas, nivelando os valores para futuros contratos individuais de trabalho e regulando o 

mercado. Aparentes aumentos da massa salarial derivados de um NOVO regime de trabalho (pois é 

isso que está a ser discutido com o Governo) não podem ser desligados de todos aqueles ganhos 

quantitativos e qualitativos, dificultando ainda mais as manobras, contabilísticas e não só, de 

contratação de serviços médicos à peça. 
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O governo tem insistido em níveis remuneratórios inferiores ao devido pela aplicação da TRU, mas 

aparentemente compensados por um complemento. 

 

Isto quando é sabido que na quinta avaliação do memorando de entendimento, foi chamada a 

atenção do Governo para o peso dos suplementos no total das remunerações e pedidas medidas para 

reduzir o diferencial entre o salário base e o ganho médio mensal. A resposta a estas recomendações 

foi garantida pelo ministro das Finanças segundo o qual uma das medidas para controlar a despesa 

do Estado durante o próximo ano passaria por uma "racionalização das componentes salariais que 

não estão integradas na remuneração base". 

 

Qual a credibilidade das propostas do Governo? 

 

Que garantia têm os médicos de que não é tirado amanhã o que hoje é oferecido…? 

 

A comunicação social revela também hoje que as “Grandes Opções do Plano” impõem que “os 

instrumentos de recursos humanos (mobilidade geográfica, mobilidade especial e as regras de 

compensação de horas extra) sejam aplicados a todos os trabalhadores de entidades empregadoras 

públicas, incluindo estabelecimentos de ensino e entidades do Serviço Nacional Saúde”. Tal 

implicaria que médicos e outros profissionais de saúde passassem a ser obrigados a fazer urgências 

em vários hospitais, num raio de 60 quilómetros, sem pagamento de despesas de deslocação ou, em 

alternativa, ser deslocados para qualquer ponto do país durante um ano, desde que os serviços 

paguem ajudas de custo. 

 

Isto revela o mais absoluto desconhecimento das exigências técnicas do que é a actividade médica, 

do que é o trabalho em equipa e da penosidade do trabalho em serviço de urgência.  

Revela mais uma vez a insensibilidade social de que os nossos actuais governantes estão animados. 

 

Mas revela, sobretudo, uma atitude de clara subversão da boa-fé e transparência negociais, dado que 

se tratam de matérias que estão em cima da mesa das negociações em curso e fazem parte dos 

ACT’s, e que agora são apresentadas na base do facto consumado. 

 

Os médicos saberão, estamos certos, dar a resposta adequada a quem assim procede. 

 

Até lá, e honrando compromissos, os sindicatos médicos respeitarão o calendário negocial 

estabelecido. 

 

Lisboa, 17 de Setembro de 2012 
 

 
O Presidente da FNAM     O Secretário-Geral do SIM 

    Sérgio Esperança       Jorge Roque da Cunha 

           
  

 

 

 


