
 

 

 

 

  

 

 

A primeira convenção do Sindicato Independente dos Médicos Açores, realizada a 7 de 

Março de 2014 em Ponta Delgada após relato da visita de trabalho do Secretário-geral 

Jorge Roque da Cunha e da secretária Regional Luísa Ferraz e da análise da situação 

laboral da saúde na Região Autónoma dos Açores, decidiu: 

 

1 - Reafirmar a disponibilidade para o diálogo com o Governo Regional para o encontro 

de soluções para os sérios problemas na área da saúde na RAA. Os problemas resolvem-

se com diálogo, com concertação e não de forma autoritária ou de confronto.  

2 - Reafirmar a esperança na solidificação do SNS / SRS para TODOS os Açorianos e 

que as políticas de betão se substituam pelo apoio à formação e qualificação dos 

profissionais. Valorização e respeito pelo trabalho médico na RAA tudo devendo ser 

feito para não anteciparem reformas e saírem da RAA depauperando ainda mais os 

escassos médicos que trabalham na região. 

3 – O SIM regista com agrado a forma como está a decorrer o processo de transição 

para as 40h persistindo no entanto problemas em algumas especialidades e quanto ao 

conteúdo funcional do trabalho dos Médicos de Família que ultrapassam a 

responsabilidade dos 1900 utentes. 

4 - Disponibilizar-se para mediar o processo negocial para que os Açorianos, 

independentemente da ilha de residência, não percam o acesso a várias especialidades 

médicas garantidas por anteriores governos. 

5- Nomear um grupo de trabalho na área da MGF para que com urgência apresente as 

situações de incumprimento das regras laborais, bem como desenvolvimento de 

tecnologias de informação que facilitem o trabalho e as decisões clínicas e 

interactividade com as especialidades hospitalares. 

6- Tudo fazer para que o ambiente de crispação e de traços de autoritarismo possam 

diminuir e de forma serena se discutam seriamente as questões. 

7- Apelar à criação de condições para fixação e atracção de médicos, respeitando os que 

cá trabalham valorizando a cordialidade, o bom senso, o diálogo e as vantagens 

competitivas da RAA. 

8- Chamar à atenção para que a Secretaria Regional desenvolva os mecanismos para a 

aplicação da avaliação da carreira especial médica do SIADAP na RAA como resulta da 

aplicação dos ACT´s. 

  



9 - Chamar à atenção para que a Secretaria Regional desenvolva os mecanismos para a 

aplicação de regulamentos de disciplina e trabalho médico nos estabelecimentos de 

saúde da RAA como resulta da aplicação dos ACT (Regulamentos Internos dos 

Hospitais e Centros de Saúde) 

10 - O SIM reforça o compromisso perante os médicos e os Açorianos garantindo muita 

atenção e vigilância perante autoritarismos inconsequentes. Reforçando a sua 

organização sendo de registar a eleição de mais 9 delegados sindicais na região 

autónoma. 

11 – Foram anunciadas eleições para o secretariado regional do SIM Açores a que se 

recandidata a Dra. Luísa Pascoalinho Simões. 

12 – Anunciar para o próximo mês de Abril nova deslocação para reuniões de 

esclarecimento Sindical à Região Autónoma doa Açores do secretário-geral do SIM. 

 

 

O Secretário-geral    

 

Jorge Roque da Cunha 

 


