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COMUNICADO 
 
 
 
 
A Comissão Nacional de Medicina Geral e Familiar (CNMGF) do Sindicato Independente dos 
Médicos (SIM) reuniu em Coimbra, no dia 24 de fevereiro de 2016. Esta reunião realizou-se 
num âmbito alargado a Dirigentes Sindicais da área de Medicina Geral e Familiar, convocados 
para o efeito. 
 
A CNMGF refletiu sobre a situação atual dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), tendo 
sublinhado as seguintes recomendações ao Secretariado Nacional do SIM: 
 

1. Manter e consolidar todas as recomendações e princípios éticos, organizativos e 
laborais, inerentes à boa prática da Medicina Geral e Familiar (MGF), já plasmados em 
documentos anteriores emitidos por esta Comissão. 

 
2. Reforçar a importância de procedimentos simplificados de recrutamento céleres para a 

colocação de jovens especialistas em MGF, salientando-se a obrigatoriedade de incluir 
no procedimento de recrutamento as vagas ocupadas por médicos não integrados na 
carreira médica. 

 
3. Exigir a abertura regular de procedimentos concursais para mudança de categoria, 

conforme regulamentação da tramitação dos procedimentos concursais da carreira 
especial médica, com a concretização célere da constituição e funcionamento de júris 
no acesso ao grau de consultor e no acesso à categoria de assistente graduado sénior, 
considerando que os atrasos verificados, nomeadamente na área de MGF, são um 
grave atentado às conquistas laborais e sindicais. 

 
4. Reiterar a indispensabilidade de equidade de tratamento da tutela, em termos de 

recursos humanos, ratios relativos, equipamentos e instalações para todas as unidades 
dos CSP. 
 

5. Defender a pluralidade de modelos organizacionais, defendendo os direitos dos 
médicos no exercício da profissão e indiretamente os modelos em que se concretizem 
esses pressupostos, gerindo e articulando várias soluções, adaptadas a realidades 
diferentes. 

 
6. Salientar o excelente trabalho desenvolvido pelas Comissões de Acompanhamento 

Externo à Contratualização (CAEC) que permitiram um avanço considerável em todo o 
processo de contratualização e acompanhamento das USF, exigindo um apoio e 
vigilância permanente dos sindicatos médicos. 

 
7. Defender que o limite máximo das listas de utentes seja estabelecido apenas em 

unidades ponderadas. 
 

8. Defender o estudo e reavaliação da metodologia de determinação das unidades 
ponderadas das listas de utentes conducente à redução da sobrecarga assistencial 
atualmente verificada. 

 



SIM - Comissão Nacional de Medicina Geral e Familiar Página 2 

9. Recomendar uma especial vigilância no âmbito organizativo e funcional do trabalho 
médico, garantindo que nas situações em que, designadamente, o Médico de Família 
possua uma lista de utentes completa, o desempenho de atividade assistencial relativo 
às funções de apoio aos utentes sem Médico de Família, que pela negociação coletiva 
deveriam ser de carácter transitório, ocorra fora do período normal de trabalho e como 
tal considerado trabalho suplementar. 

 
10. Fazer eco das carências dos sistemas informáticos disponíveis, em muitos locais 

inoperacionais e obsoletos, reforçando a necessidade de atualização e manutenção 
adequadas. Salienta-se a importância da compatibilidade dos vários sistemas 
informáticos que permita o acesso transversal à informação das várias unidades do 
Serviço Nacional de Saúde. 

 
 

A CNMGF 
 

Coimbra, 24 de fevereiro de 2016 
 


