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SIM/ALGARVE

Tel. 289 813 296 / Fax 289 813 222
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SIM/CENTRO

Tel. 239 484 137 / Fax 239 481 329
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EDITORIAL

Horas extraordinárias:
uma questão de dignidade
Fortalecer e solidificar a Carreira Médica nos
processos negociais em curso
JORGE ROQUE DA CUNHA
Secretário-Geral do SIM
Fortalecer a Carreira Médica independentemente da titularidade da gestão tem sido uma matéria fundamental no trabalho
sindical do SIM nos últimos anos.
Com uma recente reunião no Ministério da Defesa, o SIM inicia também no Hospital das Forças Armadas o processo negoCIALPARASOLIDIlCARA#ARREIRA$AMESMAFORMA TALJÂFOIFEITO
com acordos assinados com o Ministério da Saúde, as Secretarias Regionais da Saúde dos Açores e da Madeira, a Parceria
Público-Privada do Escala-Braga, e com processos negociais a
decorrer com o Ministério da Justiça, com as restantes três PPP,
EATCOMO3INDICATODOS"ANCÂRIOSDO3ULE)LHASE3ANTA#ASA
da Misericórdia de Lisboa (estas últimas, infelizmente, mais
atrasadas dado o autismo das entidades gestoras).
$ESTA FORMA  ESTAMOS NO TERRENO A SOLIDIlCAR EFETIVAMENTE O
3ERVI²O.ACIONALDE3ADE AOMESMOTEMPOQUESEPERMITIRÂ
aos médicos que trabalham nos locais onde se outorguem esses
acordos, que integrem a Carreira Médica, e possam concorrer
aos concursos de Assistente Graduado e de Assistente Graduado
Sénior, dessa forma podendo fazer uma progressão em termos
DE'RAUEDE#ATEGORIAQUEVÂLIDAPARATODOO3.3 SEMQUE
ESTEJAMOBRIGADOSAMANTER SENUMAMESMAENTIDADEEMPREGAdora toda a vida.
Todo este trabalho de exigência e de reforço na qualidade na
Carreira Médica deve merecer do poder político o maior respeito - respeito em reconhecer o trabalho intenso e imenso dos
MDICOS EM SERVI²OS DEPAUPERADOS DE PROlSSIONAIS  QUE ESPEram ver reconhecidos o seu hercúleo trabalho, nomeadamente
no Serviço de Urgência.
Respeito traduzido não só em remuneração de forma menos
indigna mas também, e pelo menos, em repor o pagamento do
trabalho suplementar à semelhança de muitas situações que, e
bem, foram revertidas.
A atitude do Governo e dos partidos que o apoiam no Parlamento e que, à semelhança do Governo anterior, mantem o
PAGAMENTODASHORASEXTRAODINÂRIASEMDOSEUVALORECOM
a obrigatoriedade de serem feitas todas e quaisquer as que as
!DMINISTRA²«ESENTENDEREMCOMONECESSÂRIAS ISTO SEMLIMItes legais, merece o nosso mais veemente protesto.
(ÂUMAPROFUNDAREVOLTAEINDIGNA²ÌODOSMDICOS
Persistem situações em que Chefes de Equipa de Urgência ganham menos de 1/3 do que é pago às Empresas prestadoras de
serviços médicos.
A remuneração bruta por hora do trabalho suplementar diurno

em dias úteis, para além da remuneração do trabalho normal é
de 1,98€ PARAUMMDICO%SPECIALISTA!SSISTENTE  € PARA
UM MDICO #ONSULTOR!SSISTENTE 'RADUADO E DE  €  PARA
um médico Consultor/Assistente Graduado Sénior!
#OMO TEMOS AlRMADO PERANTE O 'OVERNO E OS 0ARTIDOS COM
ASSENTOPARLAMENTAR O3)-ATPODERÂTERDISPONIBILIDADEEmExibilidade para estudar e negociar uma reposição eventualmente
FASEADA NÌOEXIGERETROATIVOSAEABDICATEMPORARIAMENTE
de discutir a revisão da tabela salarial prevista nos Acordos de

/3)-JÂAPRESENTOUUMAPROPOSTAEMPROCESSONEGOCIALPARA
que os médicos deixem de ser discriminados negativamente,
UMAVEZQUESÌOOSNICOSPROlSSIONAISOBRIGADOSAFAZER
horas, ao mesmo tempo que lhe veem ser aplicado o limite de
HORASANUAIS QUEOMÂXIMOEXIGVELPARATODOSOSOUTROS
trabalhadores quanto à prestação de trabalho suplementar.
/3)-NÌOABDICADEQUEOSLIMITESDIÂRIOS SEMANAISEANUAIS 
AOTRABALHOSUPLEMENTARSEJAMREPOSTOSPARATODOSOSPROlSSIOnais de saúde.
Os médicos não querem fazer horas suplementares pagas com
valores indignos.
É por tudo isto que o SIM, simultaneamente ao desenvolvimenTODEUMAINTENSACAMPANHADEESCLARECIMENTOJUNTODOSMDICOS IRÂREALIZARUMREFERENDOAOSSEUSASSOCIADOSPARAAVALIAR
AMELHORFORMADETERMINARCOMESTAGRAVEINJUSTI²A EDEVERÂ
na reunião do Conselho Nacional de Maio ver tomadas as deliBERA²«ESADEQUADASENECESSÂRIASAESTAQUESTÌO CASOOSNOSSOS
APELOSAODIÂLOGOEASOLU²ÌONÌOSURTAMEFEITO
0ARATAL NECESSITAMOSDASUAAJUDAEAPOIOEMDIVULGAR ESCLArecer, pressionar o poder político e os decisores. E também os
médicos que desempenham cargos de nomeação, como é o caso
dos Diretores Clínicos.
Juntamente com este Boletim segue um Postal que, depois de
SELADO DEVERÂSERENVIADONASEGUNDAQUINZENADE!BRILAESSES
tais decisores: governo, parlamento, deputados, administradores.
#ONlAMOSNAVOSSAESCOLHAENOVOSSOGESTO

NOTA FINAL
!NTEVENDO A INTRODU²ÌO DE CLARIlCA²ÌO DA NORMA RELATIVA AO DESCANSOCOMPENSATRIOEMPRXIMOACORDOCOLETIVO SERÂCOMESPECIAL
satisfação e sentimento de vitória que o SIM, mais uma vez fruto do
SEUESFOR²ONEGOCIAL ASSISTIRÂAOCUMPRIMENTOUNIFORMEEGENERALIZADODESTANORMALEGALANIQUILANDOlNALMENTETODOSOSNICHOSDE
RESISTÎNCIAIDENTIlCADOS
EDIÇÃO 96 - 1

SUMÁRIO

EDITORIAL
1(ORASEXTRAORDINÂRIASUMAQUESTÌODEDIGNIDADE
NOTÍCIAS
4 !CABEMOSCOMOTRABALHOEXTRAORDINÂRIODOS
médicos!
As fortunas que os médicos ganham
CHUCoimbra: boa notícia para os Internos e alerta
sobre os Chefes de Equipa
5 Situação dos médicos internos que não ingressaram
na Especialidade
Reunião negocial com o Ministério da Saúde
Concursos no Instituto de Medicina Legal
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
6 REPORTAGEM
!MPLIA²ÌODESALÂRIOS ERRODEGESTÌODERECURSOS
humanos, ...?
8 OPINIÃO
(...) vistas pela Comissão Nacional de Médicos Hospitalares
ATIVIDADE SINDICAL
Apreciação Jurídica
10(ORÂRIOmEXVEL
12 Acumulação de funções
13 Dispensa do trabalho noturno
2EDU²ÌODEHORÂRIO
14 Declaração de desresponsabilização
Férias do médicos internos
16 Fundo de Formação
Reuniões
182EUNIÌOCOM3ECRETÂRIODE%STADODA-ADEIRA
19 Agenda Sindical
2ECE²ÌOAOSNOVOSINTERNOSDO3%3!2!-
20 Atividades formativas
21 Reuniões de médicos internos
22 Assinatura Acordo de Empresa - SESARAM
II Congresso Médico-cirúrgico do Litoral !LENTEJANO
23 Reunião da CNMGF
24#.-'& 2EmEXÌOE(ORIZONTES
SIM-Internacional
25 Ainda a Conferência sobre desenvolvimento prolSSIONALCONTNUO#$0
Comunicados
26 Comunicado do SIM/Açores
27 Reposição do pagamento do trabalho suplementar
28 Comunicado da CNMGF
A FECHAR
30 $ESAlOSPARAO3)-.ORTEEM
32 Entrevista - Temos médicos a menos ou a mais?
EXTRAS
34 Legislação
35 Tabela Salarial

FICHA TÉCNICA

Diretor
Ricardo Mexia

Diretor Adjunto
Luís Filipe Silva

Conselho de Redação
António Soure
Armindo Ribeiro
Diana Penha
João de Deus
João Dias
Jorge Roque Cunha
Jorge Silva
José Pinto Almeida
Manuela Dias
Maria Carmo Caldeira
Maria Luiza Ferraz
Paulo Simões
Teresa Fonseca

Secretárias de Redação
Piedade Mendes
Cristina Valente
Ana Martins

Design
Ana Luísa Pereira

Ilustração
Paulo Simões

Redação e Administração
Sindicato Independente dos Médicos
!VDE/UTUBRO  
n,)3"/!
4EL &AX
E-mail: secretaria@simedicos.pt

Edição/ Publicidade/ Propriedade
Sindicato Independente dos Médicos

Publicação Trimestral
0RE²O €
4IRAGEMEXEMPLARES
$EPSITO,EGAL
)NSCRITOCOMONNA$'#3

'2!&)3/,n%DI²«ESE0APELARIAS
2DA3AGRADA&AMLIA 
0AVILHÌO'RAlSOL4ABAQUEIRAn
RIO DE MOURO

ISLA

CANELA
TEMPORADA 2016
NaAndaluzia/Huelva,
Andaluzia/Huelva,aaCosta
Costade
delalaLuz
Na
Luzespera
esperapor
porsisi
Junto à fronteira de Portugal e Espanha, esta ilha natural,
banhada pelo Guadiana e o Atlântico, reveste-se de 7 km de
praia, canais de navegação e um clima temperado que fazem
deste lugar uma zona turística por excelência

PRAIA PORTO DESPORTIVO GOLF

CONHEÇA AS VANTAGENS E CONDIÇÕES PARA SÓCIOS
EM SIMEDICOS.PT

reservas e marcações para a época alta de 2016:
Sede do SIM / Tel. 217826730 / Fax 217826739 / ferias@simedicos.pt

a partir de 1 de maio de 2016

NOTÍCIAS

Acabemos com
o trabalho
extraordinário dos
médicos!
In Jornal Virtual - 02/03/2016
O SIM saúda a postura que o Sr. Ministro da
3ADEEVIDENCIOUADEMAR²ODE NUMA
audição na Comissão Parlamentar da Saúde e
na qual, segundo relata a Comunicação Social,
TERÂ DITO QUERER DIMINUIR SUBSTANCIALMENTE AS
HORAS EXTRAORDINÂRIAS DOS MDICOS QUE TRABAlham no Serviço Nacional de Saúde (SNS). “O
RECURSO A HORAS EXTRAORDINÂRIAS DEVE REPRESENTAR  NUMA ORGANIZA²ÌO FUNCIONAL   A  DO
TOTALENÌOACOMOTEMACONTECIDONOS
últimos anos”.
 ISTO QUE O 3)- DESDE HÂ MUITOS ANOS VEM
DEFENDENDOOTRABALHOEXTRAORDINÂRIOMDICO
DEVE SER RESIDUAL  PARA QUE SEJA REALMENTE EXTRAORDINÂRIO /S PROCEDIMENTOS CONCURSAIS E
colocações dos médicos devem ser céleres e as
CONDI²«ESPROPORCIONADASDEVEMSERGRATIlCANTESPARAOSCANDIDATOS DEMOLDEAQUEHAJAUMA
resposta adequada com os recursos normais.
O SIM aguarda assim que o Ministério da Saúde promova uma urgente alteração legislativa
que deixe de tornar obrigatório o trabalho exTRAORDINÂRIOPARAOSMDICOSUMASITUA²ÌOSEM
PARALELOEMQUALQUEROUTRACLASSEPROlSSIONAL 
bem como espera que não caia na tentação de
substituir esse trabalho individual pela contratação de empresas prestadoras de serviços (mesmo sob o rótulo de sociedades unipessoais) e
QUE  SABIDO SAREM BEM MAIS CARAS AO ERÂRIO
público do que aquilo que é pago a um médico
DO3.3ENÌOPERMITINDOQUETALDESPESASEJA
CAMUmADANASCONTASANUAISEMRUBRICADIVERsa).
Na mesma linha de atuação e por coerência, e
estando a Lei OE a ser debatida na especialiDADE  DEVERÂ O 3R -INISTRO DA 3ADE PUGNAR
PARAQUEEXPLICITAMENTESEJAMREPOSTOSOSLIMITESAOTRABALHOEXTRAORDINÂRIO DElNIDOSNALEI
geral e pelos ACT, para segurança de médicos
e doentes.
%  JÂ AGORA  SE NÌO CONSEGUE P¦R COBRO AO RECURSOAOTRABALHOEXTRAORDINÂRIO AOMENOSQUE
pague esse trabalho residual de modo condigno
- e por modo condigno o SIM entende que o
MNIMOSERÂORETORNOAOSVALORESANTERIORESAO
0!%&ENOSMOLDESCONSIGNADOSNO$,

As fortunas que os médicos ganham
In Jornal Virtual - 01/03/2016
!LEIQUEAPROVOUO/R²AMENTODO%STADOPARAOANODEINTRODUZIUUMCORTEDENA
REMUNERA²ÌODOTRABALHOSUPLEMENTARDOSPROlSSIONAISDO3ERVI²O.ACIONALDE3ADE AVIGORAR
durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira.
%M   ESTABELECIDA QUE ESTÂ A EXTIN²ÌO DOS CORTES DE SALÂRIOS DOS FUNCIONÂRIOS PBLICOS  A
EXTIN²ÌODASOBRETAXADO)23EAEXTIN²ÌODACONTRIBUI²ÌOEXTRAORDINÂRIADESOLIDARIEDADESOBRE
PENS«ES COMSURPRESAQUESEVERIlCAAMANUTEN²ÌODOCORTEDENAREMUNERA²ÌODOTRABALHOSUPLEMENTARDOSPROlSSIONAISDO3ERVI²O.ACIONALDE3ADE PRESENTENA0ROPOSTADE,EIDO
/R²AMENTODE%STADOPARAOANODE
A manter-se este corte, a remuneração bruta por hora do trabalho suplementar diurno em dias
TEIS PARAALMDAREMUNERA²ÌODOTRABALHONORMAL APRESENTARÂOSSEGUINTESVALORES
- 1,98€ por hora para um médico especialista com a categoria de assistente;
 € por hora para um médico consultor com a categoria de assistente graduado;
 € por hora para um médico consultor com a categoria de assistente graduado sénior.
*ÂAREMUNERA²ÌOBRUTAPORHORADOTRABALHOSUPLEMENTARDIURNOAOSDOMINGOS FERIADOSEDIASDE
DESCANSOSEMANAL PARAALMDAREMUNERA²ÌODOTRABALHONORMAL APRESENTARÂOSSEGUINTESVALORES
 € por hora para um médico especialista com a categoria de assistente;
 € por hora para um médico consultor com a categoria de assistente graduado;
 € por hora para um médico consultor com a categoria de assistente graduado sénior.
Estes valores descem ainda para metade para o regime de prevenção, essencial para o funcionaMENTODEVÂRIASUNIDADESDESADEESERVI²OSEQUEDEPENDEDAANUÎNCIADOMDICO COMCONSEquências potencialmente gravosas se inexistente.
Realça-se neste âmbito que a redução do valor/hora pago pelo trabalho suplementar foi uma das
causas de escassez de médicos disponíveis para o trabalho no Serviço de Urgência, com repercussões evidentes no planeamento das escalas de urgência.
Escandalosamente o valor/hora pago às empresas de prestação de serviços é muito superior ao
QUEPAGOAOSMDICOSDOQUADRO ATINGINDOVALORESDEEUROSPORHORA$EFACTO ASSISTE SE½
imoralidade de um chefe de equipa ganhar um quinto do valor/hora pago a empresas.
ASSIMURGENTEAREPOSI²ÌODANORMALIDADENOPAGAMENTODOTRABALHOSUPLEMENTARDOSPROlSSIONAISDO3ERVI²O.ACIONALDE3ADE ATENUANDO SEACARÎNCIADEPROlSSIONAISMDICOSQUERPOR
reformas antecipadas, quer por fuga para os privados.

CHUCoimbra: boa notícia para os Internos e
alerta sobre os Chefes de Equipa
In Jornal Virtual - 04/03/2016
COMMUITASATISFA²ÌOQUEO3)-REGISTAOCUMPRIMENTODOACORDADONAREUNIÌODEDENOVEMBRO
DE ENTREO3)-EO#!DO#(5# EMQUEESTESECOMPROMETEUACONVIDARPARAOPREENCHIMENTODAS%SCALASDE5RGÎNCIADEhÂREA-DICAvAPENASMDICOSVOLUNTÂRIOS.UMACONJUNTURA
em que é habitual a negligência da palavra dada, não podemos deixar de salientar o cumprimento dos
compromissos assumidos com este Sindicato.
Mas nem tudo corre bem nas Urgências deste complexo hospitalar: chegou ao conhecimento do SIM
que os chefes de equipa de Urgência do polo HG (Hospital dos Covões) do Centro Hospitalar e UniVERSITÂRIODE#OIMBRA AOCONTRÂRIODOSDOPOLO(5# NÌORECEBEMHÂVÂRIOSANOSnDESDEAFUSÌOnO
suplemento remuneratório a que têm direito.Também para este problema, aguardamos uma resolução
RÂPIDAEJUSTAPORPARTEDO#!DO#(5#!ESTABILIDADELABORALEAMOTIVA²ÌODOSPROlSSIONAISASSIM
o exigem.
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NOTÍCIAS

Situação dos médicos internos que
não ingressaram na Especialidade

Reunião negocial
com o Ministério da
Saúde

In Jornal Virtual - 10/02/2016
/3)-JÂTINHADIVULGADOQUETINHASIDOENCONTRADAUMASOLU²ÌOTRANSITRIAPARAESTA
QUESTÌO QUESTÌOESTAQUEINCLUSIVAMENTEINTRODUZIDANA0ROPOSTADE,EI/% 
que estabelece uma renovação dos contratos desses médicos internos e que assim
continuariam em exercício de funções.
Congratulando-se com esta medida, o SIM e a sua Comissão Nacional de Médicos
)NTERNOSCONSIDERAMQUEALGUNSASPETOSDEVERÌOMERECERAATEN²ÌODOSRESPONSÂVEIS
pela elaboração de um Despacho regularizador sobre a situação destes colegas, nomeadamente quanto à sua situação contratual e respetivo limite temporal, bem como
QUANTO½DElNI²ÌODASSUASFUN²«ESNASINSTITUI²«ESONDESEENCONTRAMATRABALHAR
1 - Apesar de terem autonomia e de se encontrarem num “vazio legal”, estes colegas
mantêm-se como internos, sendo portanto abrangidos pela legislação do Internato
-DICO PELOQUETERÌOSEMPREQUETERDElNIDOUMPROGRAMADEFORMA²ÌOIGUAL
para todos eles), bem como uma supervisão/orientação direta da sua formação;
2 – Discordância quanto à possibilidade de lhes serem atribuídas diretamente
VAGAS DE &ORMA²ÌO %SPEClCA  UMA VEZ QUE NÌO S CONSIDERAMOS ESSA SITUA²ÌO
impossível (se existissem mais vagas com idoneidade atribuída estas teriam que
ter estado disponíveis aquando da realização do concurso), como também isso
CONSTITUIRIAUMAmAGRANTEINJUSTI²APARATODOSOSCOLEGASQUEDESISTIRAMDURANTEO
PRPRIOCONCURSO PERANTEAPOSSIBILIDADEREALDElCAREMSEMVAGA EDEPOISDELE
3 – Discordância quanto à possibilidade de estes colegas terem acesso direto ao
#ONCURSO)-n®READE%SPECIALIZA²ÌO UMAVEZQUEESTARIAMACONCORRER
em condições diferentes dos restantes candidatos, que realizaram a Prova Nacional
DE3ERIA²ÌOEM
4 – Na sequência do anteriormente referido, apresentamos como proposta de resolução o prolongamento do contrato destes colegas até ao início da Formação
%SPECIlCA DANDO LHESEXCEPCIONALMENTEAPOSSIBILIDADEDESECANDIDATAREM½0ROVA.ACIONALDE3ERIA²ÌOSEMTEREMQUESEDESVINCULARANTESDEDEMAIO 
COMOCONTEMPLADONALEGISLA²ÌODO)NTERNATO-DICO UMAVEZQUETALNÌOLEVARÂ
ADISPONIBILIZA²ÌODEMAISVAGASPARAOCONCURSOQUETERÂLUGAREMJUNHO#ASO
NÌOSECANDIDATEM½PROVAREFERIDA OSEUCONTRATOCESSAAUTOMATICAMENTENOlNAL
deste ano;
5 –3UGERIMOSAINDAQUEARESCISÌO EMQUALQUERMOMENTOANTESDOlNALDESTE
prolongamento, do contrato destes colegas por iniciativa das instituições e não dos
PRPRIOSDEVERÂLEVAR½ATRIBUI²ÌODEINDEMNIZA²ÌOCOMPENSATRIA

Concursos no Instituto de Medicina Legal

In Jornal Virtual - 08/03//2016
Teve lugar esta tarde mais uma ronda negocial
entre os Sindicatos Médicos e o Ministério da
Saúde.
De destacar o compromisso do Ministério em
DEIXARCLARIlCADO ECOMOALTERA²ÌOAOS!#4S 
que os descansos compensatórios são devidos
COMPREJUIZODOCUMPRIMENTODOHORÂRIOSEMANAL  CLARIlCA²ÌO ESSA QUE SERÂ lRMADA NA
proxima reunião de 19 de Abril.
/3)-ESPERAQUESEJADESTAVEZQUESEJAPOSTO
PONTO lNAL ½S INADMISSVEIS MANOBRAS DILATRIASDE!23SEADMINISTRA²«ESHOSPITALARES
Foi aceite a proposta do SIM para que, dada
AIMPORT¯NCIADOS#ONCURSOS SEJACRIADAUMA
comissão tripartida sindical com a ACSS de
molde a agilizar os procedimentos, e que se
prevê comece a trabalhar ainda este mês.
O Ministério da Saúde propõe-se criar um
grupo de trabalho para revisão da legislação do
)NTERNATO -DICO E APENAS ACEITA PARA JÂ QUE
OPROCESSODEESCOLHADA&ORMA²ÌO%SPEClCA
volte a ter lugar no último trimestre do ano
civil.
%MBORA RECONHECENDO ALGUMA JUSTI²A NA PREtensão sindical de reposição do valor da hora
de trabalho suplementar, foi comunicado que a
resolução desta questão depende do Ministério
das Finanças. Os representantes do Ministério
da Saúde foram alertados para a insatisfação
que grassa no seio dos médicos.

LEIA OUTRAS
NOTÍCIAS EM

SIMEDICOS.PT

In Jornal Virtual - 16/02/2016
.ASEDEDO)NSTITUTODE-EDICINA,EGALEM#OIMBRA EPORINICIATIVADO3)- INICIOU SEANEGOCIA²ÌODOACORDODEEMPRESAQUETEMCOMOOBJETIVO
INTRODUZIRESOLIDIlCARA#ARREIRA-DICANAQUELAINSTITUI²ÌODEPENDENTEDO-INISTRIODA*USTI²A &OI NOSCOMUNICADOQUEAEXIGÎNCIADO3)- 
PARAACABARCOMAINDIGNIDADEDOSESPECIALISTASCONTINUAREMANOAPSANO EMTERMOSREMUNERATRIOSCOMOINTERNOS lNALMENTEVAIVERALUZDODIA
COMOLAN²AMENTODECONCURSOPARAASSISTENTES
%STETRABALHOSERÂEFETUADOEMESTREITAARTICULA²ÌOCOMA#OMISSÌODE-EDICINA,EGAL QUETEMDESENVOLVIDOUMEXCELENTETRABALHOQUERNAIDENTIlCA²ÌODOSPROBLEMASQUERNAPROCURADESOLU²«ES%SSEALERTAFOIHOJERENOVADO
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Horas extraordinárias
Ampliação de salários, erro de gestão
de recursos humanos, ...?

Ilustração
Paulo Simões
De banco
Acrílico s/ tela
2007

A saúde é um bem extraordinário que constitui um dos alicerces das sociedades civilizadas, inserindo-se nos princípios do respeito pela vida humana e contribuindo para a harmonia e coesão social, sendo a sua aplica¼»PEFmOJEBQFMB-FJGVOEBNFOUBMEPTQBÁTFT1BSBBTTFHVSBSBQSFTUB¼»P
deste serviço, que é permanente, às populações, criaram-se modelos orHBOJ[BDJPOBJTRVFHBSBOUFNBUFOEJNFOUPDPOUÁOVP EJTUSJCVÁEPQPSVNB
SFEFEFDVJEBEPSFTPOEFPTN½EJDPTT»PQF¼BTGVOEBNFOUBJT

LUÍS FILIPE SILVA
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REPORTAGEM

Nas ultimas décadas do séc XX, em Portugal, foi criado
um Serviço Nacional de Saúde que, de acordo com a
Constituição da República:

e políticas, foi fortemente reduzido o preço/HE durante
o plano de intervenção da troika, sacrifício que seria suPORTADO PELOS ESFOR²ADOS PROlSSIONAIS MDICOS ALGUNS
COM PERODOS DE TRABALHO DE 
horas semanais) com a promessa
ARTIGO 64º
de términus destas restrições após
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
a saída “limpa” dos representantes
da Comissão.
1. Todos têm DIREITO à proteção da saúde e o DEVER de a defender e promover.
Ora, essa Comissão saiu no ano
2. O direito à proteção da saúde é realizado:
passado, e as restrições de pagaa) Através de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) universal e geral e, tendo em conta as condimentos mantiveram-se!
ções económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;
(OJE MAISDEUMANOPASSADO O
b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadaNOVO /R²AMENTO PARA  NÌO
MENTE APROTE²ÌODAINF¯NCIA DAJUVENTUDEEDAVELHICE EPELAMELHORIASISTEMÂTICADASCONDI²«ES
prevê a restauração do preço/HE
de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e
para os médicos.
AINDAPELODESENVOLVIMENTODAEDUCA²ÌOSANITÂRIADOPOVOEDEPRÂTICASDEVIDASAUDÂVEL
Este Sindicato tem como princí3. Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado:
pio base que as condições e a hia) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos
giene do trabalho médico passam
cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação;
por uma distribuição racional
b) 'ARANTIRUMARACIONALEElCIENTECOBERTURADETODOOPASEMRECURSOSHUMANOSEUNIDADES
DO TEMPO DE TRABALHO n MÂXIMO
de saúde;
DE(%PORANOnALIÂS MAIS
c) Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos;
do que as exigidas para a função
PBLICA ANO  O EXCESSO DE
d) $ISCIPLINARElSCALIZARASFORMASEMPRESARIAISEPRIVADASDAMEDICINA ARTICULANDO ASCOMO
Serviço Nacional de Saúde (SNS), por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e
trabalho médico é, no nosso enPRIVADAS ADEQUADOSPADR«ESDEElCIÎNCIAEDEQUALIDADEférias periódicas pagas;
tender, um erro de gestão de ree) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos quícursos humanos que se paga, quer
micos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico;
a nível individual (redução da
f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência.
qualidade de vida, aumento de
stress e co-morbilidades, ausência
4. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem gestão descentralizada e participada.
de tempos livres e desporto), quer
Com uma rede nacional abrangente e um despertar proa nível da sociedade (instabilidade familiar, redução
gressivo das populações para o consumo de saúde, assode qualidade e de produtividade no trabalho, falta de
CIADOAUMNMERODEMDICOSINSUlCIENTES TORNOU SE
iniciativa e motivação para a inovação e participação
uma fatalidade a sobrecarga de trabalho para os médicos
EMPROJETOSCOMUNITÂRIOS SUJEI²ÌO½POLTICADEMANInCOMPERODOSDETRABALHOQUEULTRAPASSAMOSLIMITES
pulação de massas e consumismo irracional).
de segurança para a sua saúde individual e representa
Mas os erros de gestão não podem ser pagos pelos traUMACRSCIMO JÂVASTAMENTEDOCUMENTADO DORISCODE
balhadores (médicos)!
erro médico.
O mínimo que podemos exigir é que esse suplemento
Para os médicos surgiu assim, essencialmente através dos
DETRABALHOQUENOSEXIGIDOSEJAPAGOAOPRE²OJUSTOÐ
Serviços de Urgência, a possibilidade/necessidade de fa ALIÂS UMAPROMESSADOATUAL'OVERNOEQUEAGORA
ZER(ORAS%XTRAORDINÂRIAS(% 
parece esquecer.
As HE, de acordo com uma tabela de pagamentos sem
3E  NECESSÂRIO O TRABALHO EXTRAORDINÂRIO DOS MDIgrande contestação, tornou-se num complemento salaCOS n ACIMA DOS LIMITES PRECONIZADOS NO Direito Inrial de que a maior parte dos médicos se tornou “obriternacional do Trabalho MédiconNÌOPODEMOSACEITAR
gado” (devido à falta de efetivos), a usufruir. Com a reser tratados de forma pouco digna e até humilhante,
DU²ÌODRAMÂTICADONMERODEMDICOSDISPONVELPARA
mantendo as restrições de pagamentos aos médicos,
as escalas de Urgência (devido a reformas antecipadas,
quando as premissas que as ditaram (e que os médicos
saída de médicos para entidades privadas, desmotivação
ACEITARAMSOLIDARIAMENTE JÂNÌOEXISTEM
dos médicos que passaram a exigir o cumprimento de
reduções legais) o número de HE aumentou exponenOs médicos lutarão pela sua dignidade e respeitabiCIALMENTENOSLTIMOSANOS
lidade.
Simultaneamente, mercê de contingências económicas
Não mendigarão aquilo a que têm direito!
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Horas extraordinárias
vistas pela Comissão Nacional de
Médicos Hospitalares
0T N½EJDPT T»P EFDJEJEBNFOUF PT ËOJDPT QSPmTTJPOBJT
PCSJHBEPTEFGPSNBSFHVMBSFDPOUJOVBEBBFTUBTJUVB¼»P
EFBCVTPUJQJmDBEBOBQSFTUB¼»PEFUSBCBMIPFYUSBDPOUSB
BTVBWPOUBEF QBSBBM½NEPTMJNJUFTSB[P¶WFJT
É impossível pretender criar valor público e excelência de
DVJEBEPTTFNDVJEBSEBWBMPSJ[B¼»PEPTQSPmTTJPOBJT

HELENA RAMALHO

Maria Helena Leite Ramalho
licenciou-se em Medicina em
1992 na Faculdade de Medicina
do Porto. Assistente Hospitalar de
Pediatria desde 2000. Trabalhou no
Hospital Sousa Martins na Guarda
e no Hospital de Santa Maria
Maior, Barcelos onde foi Chefe de
Equipa e de Directora do SU. Desde
2008 exerce funções no Serviço de
Pediatria do Hospital de Viana
do Castelo. Assistente Hospitalar
Graduado desde 2015. Responsável
pela Consulta de Imunoalergologia
Pediátrica e pelo Hospital de Dia
da ULSAM. Representante do
Serviço de Pediatria no Núcleo de
Apoio à Criança e Jovem em Risco
(NACJR). Colaboradora no SINAS
na área da Pediatria. Delegada pela
secção Norte da Ordem dos Médicos.
Delegada Sindical e Presidente da
CNMH do SIM

/ TRABALHO EXTRAORDINÂRIO OU   SEGUNDO O #DIGO
Geral do Trabalho, o trabalho suplementar, é todo
AQUELEQUEPRESTADOPARAALMDOHORÂRIONORMALDE
TRABALHO!SUAPRESTA²ÌOESTÂPREVISTANA,EIEMSITUA²«ESDEACRSCIMODETRABALHODECARÂTERTRANSITRIO
ou no limite da viabilidade da Unidade de Saúde. Na
NOSSA PROlSSÌO  ESTE  PRESTADO INVARIAVELMENTE NOS
serviços de atendimento urgente. O panorama a que
SEASSISTEDIVERGEDESDEHÂMUITODO¯MBITODALEGISlação, uma vez que a maioria das unidades funcionam
de forma regular à custa do mesmo, dependendo de
FORMAIMPLACÂVELDASUAPRESTA²ÌOPARAASOBREVIVÎNcia dos respetivos serviços de urgência.
.ASADE FALARDETRABALHOEXTRAORDINÂRIOFALARDE
serviço de urgência, mas é também falar da rede de
CUIDADOSDESADEEDADElCIENTERESPOSTADOSCUIDADOSDESADEPRIMÂRIOS DOSMILHARESDEUTENTESSEM
MDICODEFAMLIA DASEQUIPASlXASDEURGÎNCIAQUE
funcionam em regime de tarefa sem qualquer proteção legal, e terminar novamente a falar do serviço de
urgência que, neste momento, fruto das assimetrias
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sociais e da atual política de saúde, é muitas vezes o
único garante de assistência ao cidadão comum.
Ora, é um facto que nunca foi tão penoso trabalhar
em tal serviço. As razões a apontar são múltiplas.
Talvez porque a saúde se tornou “hospitalocêntrica”
com os doentes a recorrer a este serviço à procura de
EXAMESOUANÂLISES4ALVEZPORQUEODOENTECADAVEZ
mais informado e reivindicativo não se compadeça
das maleitas do sistema. Ou talvez porque a urgência acumula em si os três níveis de cuidados: os priMÂRIOS OSREALMENTEURGENTESEOSCONTINUADOS/U
ainda porque neste setor o número de doentes por
médico ultrapasse frequentemente o humanamente
ACEITÂVEL-ASSERÂSEGURAMENTETAMBMPELAFALTADE
recursos humanos e pela crescente desmotivação dos
médicos, ambos sobrevivendo a uma estratégia política de saúde que não vislumbra qualquer planeamento
ou reestruturação da rede de cuidados.
Os cortes na remuneração deste trabalho para metaDE QUESEMANTIVERAMPARAALMDOEXPECTÂVELEEM

OPINIÃO

Cartaz da Campanha Nacional
para reposição a 100% do
pagamento das horas
extraordinárias

situação de desigualdade uma vez que foram desbloQUEADOSEMNOSETORPRIVADO OCONGELAMENTO
das carreiras e a inércia dos concursos, aliados à deterioração das condições de trabalho, tornam esta tarefa
especialmente penosa para a nossa classe. O facto de
O CORPO CLNICO DOS SERVI²OS HOSPITALARES ESTAR DElCITÂRIO PELOS LIMITES IMPOSTOS NA ADMISSÌO DE NOVOS
especialistas, o envelhecimento dos que estão no ativo
agravado pelos pedidos de dispensa de trabalho em
35  A SADA DE VÂRIOS COLEGAS PARA A REFORMA E PARA
instituições privadas onde as condições de trabalho e
remuneração são mais atrativas, levaram a que a elaBORA²ÌODASESCALASDEURGÎNCIASEJAMUITASVEZESUM
DESAlO½IMAGINA²ÌODEQUEMOUSALEVARABOMPORTO
tal tarefa e que termina inexoravelmente com a prestação de trabalho extra muito para além dos limites
ACONSELHÂVEISEPREVISTOSNA,EI
!LIÂS  A PERCE²ÌO DO 'OVERNO DE ESTARMOS A ATINGIR
o limite da exigência e o limite da precariedade em
termos de remuneração e a noção de que poderia estar
em causa o funcionamento de muitos serviços, este-

ve seguramente na origem da proposta de alteração
DESSESMESMOSLIMITESPARAASHORASDETRABALHO
extra por ano.
/SMDICOSSÌODECIDIDAMENTEOSNICOSPROlSSIONAIS
que são obrigados de forma regular e continuada a
ESTASITUA²ÌODEABUSOTIPIlCADANAPRESTA²ÌODETRAbalho extra contra a sua vontade, para além dos limiTESRAZOÂVEISEEMSITUA²ÌODEDISPARIDADEINACEITÂVEL
em relação aos restantes trabalhadores do mercado de
trabalho.
É impossível pretender criar valor público e excelênCIADECUIDADOSSEMCUIDARDAVALORIZA²ÌODOSPROlSsionais que são uma peça essencial no sistema operacional da saúde. Isto passa obrigatoriamente pelo
reconhecimento do seu mérito, valorização da sua atividade e pelo pagamento condigno do seu trabalho.
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Apreciação
Jurídica
HORÁRIO FLEXÍVEL
1UANTO AO HORÂRIO mEXVEL  APLICÂVEL A TRABALHADORES
COM lLHOS COM DOEN²A CRNICA  ENTENDE SE POR AQUELE
em que o trabalhador pode escolher, dentro de certos
limites, as horas de início e termo do período normal
DE TRABALHO DIÂRIO  DEVENDO  O HORÂRIO A ELABORAR PELO
empregador:
a. Conter um ou dois períodos de presença obrigatória, com duração igual a metade do período normal
DETRABALHODIÂRIO
b. Indicar os períodos para início e termo do trabalho
NORMAL DIÂRIO  CADA UM COM DURA²ÌO NÌO INFERIOR A
UMTER²ODOPERODONORMALDETRABALHODIÂRIO POdendo esta duração ser reduzida na medida do necesSÂRIOPARAQUEOHORÂRIOSECONTENHADENTRODOPEROdo de funcionamento do estabelecimento;
c. Estabelecer um período de intervalo de descanso
não superior a duas horas.

CÂVEL
b. Declaração da qual conste:
i) Que o menor vive com ele em comunhão de mesa
e habitação;
II .OREGIMEDETRABALHOPARCIAL QUENÌOESTÂESGOTADOOPERODOMÂXIMODEDURA²ÌO
iii) No regime de trabalho a tempo parcial, que o
OUTROPROGENITORTEMACTIVIDADEPROlSSIONALENÌO
se encontra ao mesmo tempo em situação de traBALHOATEMPOPARCIALOUESTÂIMPEDIDOOUINIBIDO
totalmente de exerce poder paternal.
c. A modalidade pretendida de organização do trabalho a tempo parcial.

O empregador apenas pode recusar o pedido com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da
empresa ou na impossibilidade de substituir o trabalho
SEESTEFORINDISPENSÂVEL DEVENDOCOMUNICARASUADECISÌONOPRAZODEDIAS
/TRABALHADORQUETRABALHEEMREGIMEDEHORÂRIOmEXVEL No caso do empregador pretender recusar o pedido, deve
PODEEFECTUARATHCONSECUTIVASDETRABALHOEATH indicar o fundamento da intenção de recusa, podendo o
em cada dia e deve cumprir o correspondente período trabalhador apresentar, por escrito, uma apreciação no
normal de trabalho semanal, em média de cada período PRAZODEDIAS
DESEMANAS
.OS  DIAS SUBSEQUENTES AO lM DO PRAZO PARA APRECIAPara exercer qualquer destes direitos tem de o solicitar ao ção do trabalhador, o empregador envia o processo para
EMPREGADOR PORESCRITO COMAANTECEDÎNCIADEDIAS  APRECIA²ÌODAENTIDADECOMPETENTENAÂREADAIGUALDADE
contendo os seguintes elementos:
de oportunidades entre homens e mulheres, com cópia
do pedido, do fundamento da intenção de o recusar e
a. Indicação do prazo previsto, dentro do limite apli- DAAPRECIA²ÌODOTRABALHADOR%STAENTIDADE NOTIlCAEN10 - BOLETIM DO SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS

APRECIAÇÃO JURÍDICA

“

O empregador apenas pode recusar o pedido com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da
empresa ou na impossibilidade de substituir o trabalho
se este for indispensável (...)”

TÌO NOPRAZODEDIAS EMPREGADORETRABALHADORDO
SEUPARECER OQUALSECONSIDERAFAVORÂVEL½INTEN²ÌODO
empregador se não for emitido nesse prazo. Se o parecer
FORDESFAVORÂVEL OEMPREGADORSPODERECUSAROPEDIDO
APSDECISÌOJUDICIALQUERECONHE²AAEXISTÎNCIADEMOTIVOJUSTIlCATIVO
Considera-se que o empregador aceita o pedido do trabalhar nos seus precisos termos:
a. Se não comunicar a intenção de recusa no prazo de
DIASAPSARECEP²ÌODOPEDIDO
b. Se, tendo comunicado a intenção de recusar o pe-

dido, não informar o trabalhador da decisão sobre o
MESMONOSDIASSUBSEQUENTES½NOTIlCA²ÌODOPARECER DA ENTIDADE COMPETENTE NA ÂREA DE IGUALDADE DE
OPORTUNIDADESOUNOlMDOPRAZOQUEESTATEMPARA
o emitir;
c. Se não submeter o processo à apreciação daquela
entidade.
$ESEGUIDAENCONTRA SEMINUTAPARAOEFEITO QUEDEVERÂ
SERELABORADAEMDUPLICADO lCANDOOTRABALHADORMDIco com um exemplar devidamente datado, carimbado e
RUBRICADOPELOFUNCIONÂRIOQUEORECEBER

MINUTA
HORÁRIO FLEXÍVEL POR RESPONSABILIDADES FAMILIARES
Ao Conselho Diretivo de (INSERIR)NSTITUI³ÌO):
F (IDENTIlCA³ÌOPESSOALEPROlSSIONALCOMPLETA NOSTERMOSEPARAOSEFEITOSDODISPOSTONOSARTIGOSE
DO#DIGODO4RABALHO VEMREQUERERQUELHESEJAATRIBUDAmEXIBILIDADEDEHORÂRIO PELAFORMASEGUINTE
1. /ASIGNATÂRIOAPRETENDEQUEOREGIMEDEmEXIBILIDADELHESEJAAPLICÂVELAPARTIRDEINDICARDATA COMA
ANTECEDÎNCIADEDIAS PELOMENOS) e até (INDICARDATA);
2./MENORIDENTIlCADONONMEROANTERIOR VIVEEMCOMUNHÌODEMESAEHABITA²ÌOCOMOAREQUERENTE 
SENDODOENTECRNICO CONFORMERELATRIOQUEOCOMPROVA EQUESEJUNTA
3./ASIGNATÂRIOANÌOUSOUNUNCADESTAFACULDADE PELOQUEORESPETIVOPERODODEDURA²ÌONÌOTEVESEQUER
início;
4. / OUTRO PROGENITOR DO MESMO SUPRA IDENTIlCADO MENOS  & IDENTIlCAR O CNJUGE), tem atividade prolSSIONAL MASNÌOESTÂAOMESMOTEMPOEMSITUA²ÌODETRABALHOATEMPOPARCIAL NEMINIBIDOOUIMPEDIDO
totalmente de exercer o poder paternal;
5. /! REQUERENTE PRETENDE QUE O SEU HORÂRIO SEJA PRESTADO DA FORMA SEGUINTEINDICAR  APESAR DE NÌO SER
OBRIGATRIO QUAISOSPERODOSDETEMPOQUEPRETENDENASPLATAFORMASlXASENASQUEPODEMVARIAR).
(,OCALE$ATA)

Pede Deferimento
O/A médico/a,
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ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
No que respeita à acumulação de funções privadas rege, exercício de funções de direção técnica de entidades
PARAOSASSOCIADOSDO3)- A#LÂUSULADO!#4 DA ÂREA DA SADE  CONVENCIONADAS OU NÌO  POR PARTE DE
N DEDEOUTUBRO APLICÂVELAOSTRABALHADORES TRABALHADORES MDICOS COM FUN²«ES DE DIRE²ÌO E CHElA
médicos em regime de contrato de trabalho em funções no âmbito dos estabelecimentos e serviços do SNS, bem
públicas, aplicando-se tal a todos os médicos associados COMOATITULARIDADEDEPARTICIPA²ÌOSUPERIORANO
DO 3)- QUE DESEMPENHEM FUN²«ES NO 3.3  #LÂUSULA capital social de entidades convencionadas, por si ou por
aquela que recentemente foi alvo de alteração.
C¦NJUGEEPELOSASCENDENTESOUDESCENDENTESDOGRAU
!SSIM NOSTERMOSDONDABASE888)DA,EIDE"ASES !DECLARA²ÌOSOBCOMPROMISSODEHONRA ABAIXO DEVERÂ
da Saúde, aos trabalhadores médicos é permitido exercer ser integralmente preenchida, assinada e datada, devendo
a atividade privada, em regime de trabalho autónomo AINDA SER IMPRESSA EM DOIS EXEMPLARES  lCANDO UM EM
(prestação de serviços), mediante a mera apresentação à posse do médico, e devendo ser carimbada pelos serviços
entidade empregadora de compromisso de honra de que com a data de entrada e rubricada.
por esse motivo não resulta qualquer condição de incompatibilidade, sem qualquer necessidade de autorização, como resulta do
NDA#LÂUSULAACIMAINDICADA
*Â A ACUMULA²ÌO COM FUN²«ES PRIVADAS EM
(RCTFP)
regime de trabalho subordinado (contrato
A
DE TRABALHO  NOS TERMOS DO N DAQUELA
#LÂUSULA DEPENDEDEAUTORIZA²ÌODAENTIDAde empregadora e não pode determinar paraa
Ao Exmo. Senhor Presidente
o Serviço Nacional de Saúde qualquer resdo Conselho (DE!DMINISTRA³ÌOOU$IRETIVO CONSOANTESETRAponsabilidade pelos encargos resultantes dos
TEDEUMA%NTIDADE0BLICA%MPRESARIALOUDEUM)NSTITUTO
cuidados por esta forma prestados aos seus
0BLICO):
A
BENElCIÂRIOS%STAAUTORIZA²ÌOCONCEDIDAA
requerimento do trabalhador médico interesF (IDENTIlCA³ÌOPESSOALEPROlSSIONALCOMPLETA) na qualidade
sado, nos termos legais, devendo mediar um
DE lLIADOA NO 3INDICATO DElNIR), a quem se aplica por este
intervalo de tempo não inferior a uma horaa
FACTOODISPOSTONACLÂUSULA DO!CORDO#OLETIVODE4RABAentre o exercício das funções a acumular.
LHO 8 $2 SRIE  COMASALTERA²«ESQUELHE
Não depende de autorização da entidade
FORAM INTRODUZIDAS PELO !VISO N   PUBLICADO EM
empregadora, o exercício pelo trabalhador
DEDEZEMBRO NO$IÂRIODA2EPBLICASRIE N PARTE
médico, em regime de trabalho autónomo,
*EPELO!VISON PUBLICADONO$IÂRIODA2EPa título remunerado ou não, das seguintes
atividades:
BLICA   SRIE  EM  DE OUTUBRO DE   VEM DECLARAR  SOB

MINUTA

compromisso de honra, que vai iniciar a prestação de atividade

a. #RIA²ÌO DE OBRAS DO DOMNIO LITERÂRIO 
CIENTlCOEARTSTICO
b. Realização de conferências, palestras e
cursos breves;
c. Elaboração de estudos e pareceres médicos.

PRIVADA  COM CARÂTER HABITUAL  REMUNERADA  EM DIVERSOS LOCAIS 

São consideradas atividades privadas e condições incompatíveis, nomeadamente, o

O/A ora declarante compromete-se a fazer cessar imediatamente

correspondente ao exercício da Medicina em regime liberal, a
QUALNÌOINCOMPATVELNEMCONmITUASOBQUALQUERFORMACOM
as funções que o/a ora declarante exerce no Serviço Nacional de
Saúde, no âmbito da Carreira Médica.

a sua atividade privada acima referida, no caso de ocorrência
SUPERVENIENTEDECONmITO
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(,OCALE$ATA)
O/A Trabalhador/a Médico/a,

APRECIAÇÃO JURÍDICA

DISPENSA DO TRABALHO
NOTURNO
A minuta seguinte refere-se à solicitação da dispensa do trabalho nocturno que, contudo, cumpre ter em atenção que
AMESMAESTÂDEPENDENTEDAACEITA²ÌODAENTIDADEEMPREGADORAEPODENÌOSERCONCEDIDA

MINUTA
Excelentíssimo Conselho de
Administração do (INSERIRINSTITUI³ÌO):
F (IDENTIlCA³ÌOPESSOALEPROlSSIONALCOMPLETA) vem requerer a dispensa da prestação de trabalho noturno.
O presente pedido é apresentado pelos seguintes motivos, todos eles atendíveis:
- (INSERIRMOTIVO)
- (INSERIRMOTIVO)
(,OCALE$ATA)
Pede deferimento,
O/A Médico/a

REDUÇÃO DE HORÁRIO
.OSTERMOSDOART N DO$,N DE
 QUEAPESARDEREVOGADO SEAPLICA NOCASOCONCRETO  POR FOR²A DO ESTATUDO PELO ART   N   DO
$,N DE hOSMDICOSCOMIDADESUPERIORAANOSEQUETRABALHEMEMREGIMEDEDEDICA²ÌOEXCLUSIVAHÂ PELOMENOS CINCOANOS COMHORÂRIO
DEHORASPORSEMANA SERÂCONCEDIDA SEOREQUERE-

REM  REDU²ÌO DE UMA HORA EM CADA ANO NO HORÂRIO DE
TRABALHOSEMANAL ATQUEOMESMOPERFA²AASHORAS
semanais, sem perda de regalias”.
/RA ESSAPOSSIBILIDADE DIRETAMENTEGARANTIDANOART 
N C DO$,N$ DE QUECONTNUAAEXISTIRPARAMDICOSCOMREGIMEDEHEDEDIcação exclusiva.

“

Os médicos com idade superior a 55 anos e que trabalhem em dedicação exclusiva há, pelo menos, 5 anos,
com horário de 42 horas semanais, será concedida a
redução de 1 hora por cada ano no horário de trabalho
semanal, sem perda de regalias (...)”
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DECLARAÇÃO DE
DESRESPONSABILIZAÇÃO
0ARAOTRABALHADORMDICOFORMULAROSEUPROTESTO JUNto das entidades empregadoras, face às situações ilegais
e ofensivas dos deveres, nomeadamente funcionais e deONTOLGICOSAQUEOSMDICOSESTÌOSUJEITOS REPRODUZ SE
abaixo a minuta/protesto.

O presente protesto deve ser elaborado em duplicado,
lCANDOPARAOMDICOQUEOSUBSCREVEUMEXEMPLAR DEPOISDECARIMBADOERUBRICADOPELOFUNCIONÂRIOADMINIStrativo que o receber. Em alternativa, pode o mesmo ser
remetido via postal, sob registo e com aviso de receção.

MINUTA/PROTESTO
Exmo(a) Senhor(a) Diretor(a) Executivo(a) do
do Agrupamento de Centros de Saúde de (INSERIRDESIGNA³ÌO):
Exmo(a) Senhor(a) Presidente do
Conselho de Administração do Hospital (INSERIR)NSTITUI³ÌO):
F (IDENTIlCA³ÌOPESSOALEPROlSSIONALCOMPLETA NOSTERMOSEPARAOSEFEITOSDOART DA#ONSTITUI²ÌO
DA2EPBLICA0ORTUGUESA EDOART ,'4&0 ANEXA½,EI 6) VEMAPRESENTAROSEUPROTESTO
formal, e, nessa medida, reclamar, da persistente imposição feita sobre a generalidade dos médicos, e portanto
TAMBMSOBREOSIGNATÂRIO PARAQUEEXPLICITAREESPECIlCADAECONCRETAMENTEASSITUA³©ESEIMPOSI³©ES
EXPERIMENTADASPELOTRABALHADORMDICOSIGNATÂRIO)1.
Do exposto que resulta que se prognostica, por causa do acima narrado, a ocorrência de situações causadoras
DEACENTUADOACRSCIMODAPROBABILIDADEDOCOMETIMENTOINVOLUNTÂRIODEERROCLNICOEDEOMISSÌOINVOLUNTÂRIA INSUlCIENTEOUTARDIADAPRESTA²ÌODECUIDADOSAOSUTENTESEDOENTESACOLHIDOSNOS3ERVI²OS DETUDOO
QUEPODEDECORRERACAUSA²ÌODEPREJUZOS EVENTUALMENTEMUITOGRAVES NASADEE AT NAVIDA DOSDOENTES
postos a cargo desta instituição.
/PRESENTEPROTESTOVISA PORTANTO QUEARESPONSABILIDADEDOMDICOSIGNATÂRIOSECONSIDEREEXCLUDA TRANSMItindo-se as consequências do respectivo cumprimento para os órgãos e pessoas suas titulares, de quem emanam
ASINSTRU²«ESOUDETERMINA²«ESCONDUCENTES½REFERIDASUPRANEFASTAPRÂTICA BEMCOMOPARAOSDEMAISSUPERIORESHIERÂRQUICOSENVOLVIDOSNARESPECTIVAPROLA²ÌO TRANSMISSÌO MANUTEN²ÌOEEXECU²ÌO
(,OCALE$ATA)

O/A médico/a,
!NARRATIVADASSITUA²«ES CONFORMEVAIDITO DEVESERESPECIlCADAECONCRETA/3ERVI²O*URDICODO3)-lCA½DISPOSI²ÌODETODOSOSMDICOSSEUSASSOCIADOSPARACOLABORAR 
se isso for entendido conveniente, na revisão do texto que o médico interessado pretenda depois apresentar.

1

FÉRIAS - MÉDICOS INTERNOS
Em primeiro lugar, cumpre ter em atenção que, nos terMOSDOART N DO2EGIMEDO)NTERNATO APLICASEAOSMDICOSINTERNOSOREGIMEAPLICÂVELAOSMDICOS
integrados na Carreira Especial Médica, sendo que, nos
TERMOSDON DOMESMOARTIGO hASFRIASDOSMDICOS
internos devem ser marcadas de harmonia com a pro14 - BOLETIM DO SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS

GRAMA²ÌO DOS ESTÂGIOS  DE FORMA A NÌO PREJUDICAR A SUA
frequência, avaliação e conclusão”.
.OMESMOSENTIDOAPONTAODISPOSTONOARTDO2Egulamento do Internato Médico.
Assim, aplicam-se aos internos as mesmas regras que aos
médicos inseridos na Carreira.

CONSULTE
O NOSSO

GABINETE
JURÍDICO
ADVOGADOS
Dr. Jorge Pires Miguel
Dr. António Luz
Dr. Guilherme Martins Franco
Dr.ª Inês Felício Fonseca

contacte

advogados@simedicos.pt
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Sede Nacional - SIM/LVT: Terça, Quarta e Quinta das 17,00h às 19,00h
SIM/Algarve: agenda a combinar
SIM/Centro: quinzenalmente, agenda a combinar
SIM/Norte: Sexta a partir das 15,00h
SIM/Madeira: agenda a combinar
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UMA BOLSA,
UM DIRIGENTE
ERNESTO EDUARDO SOUSA LUZ
Ernesto Eduardo Sousa Luz nasceu em Lisboa, na freguesia de S. Sebastião da Pedreira,
ADEMAR²ODE%RACASADOEPAIDETRÎSlLHOS
&EZO%NSINO3ECUNDÂRIONO,ICEU.ACIONALDE#AM«ES EM,ISBOA,ICENCIOU SEEM
-EDICINA PELA&ACULDADEDE-EDICINADA5NIVERSIDADEDE,ISBOA ADEJULHODE
&EZPARTEDOSQUADROSDOS(OSPITAIS#IVISDE,ISBOA
%M CONCLUIUAESPECIALIDADEDE#IRURGIA'ERALE EM ESPECIALIZOU SETAMbém em Cirurgia Vascular.
Foi médico nos ex-Serviços Médico-Sociais de Lisboa e na Associação dos Empregados
do Comércio de Lisboa. Foi Chefe de Serviço no Hospital de Santa Marta.
Foi Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Distrital de Lisboa, da Ordem dos Médicos, de 1993 a 1998.
3CIO DO 3)-  DESDE  DE MAR²O DE   COM O N   DESDE LOGO INICIOU A SUA
atividade sindical, tendo-se destacado pelo elevado sentido de responsabilidade e comprometimento pela causa sindical e defesa dos interesses da classe médica.
&OI#ONGRESSISTADO3)- DESDEO#ONGRESSODO3)- NO4RINIO AT
AO#ONGRESSODO3)- NO4RINIO
Foi eleito membro do Conselho Fiscalizador de Contas, no Triénio 1988/1991, e do
3ECRETARIADO .ACIONAL  NOS 4RINIOS COMPREENDIDOS DE  A   DO #ONSELHO
2EDACTORIAL DEAEDO#ONSELHO.ACIONALNO4RINIO
&ALECEUEM,ISBOA ADEMAR²ODE COMANOS

INFORMAÇÕES BIOGRÁFICAS
IDADE: 83 ANOS
DATA NASC.: 20/03/1932
1967 - INÍCIO DA CARREIRA MÉDICA
1973 - MÉDICO ESPECIALISTA EM
CIRURGIA GERAL
1984 - MÉDICO ESPECIALISTA EM
CIRURGIA VASCULAR
SÓCIO E DIRIGENTE DO SIM Nº 44
DATA DO ÓBITO: 02/03/2016
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MIGUEL CABRAL

ANTÓNIO SALGADO

JORGE LÁZARO CORREIA

MAIS BOLSAS, OUTROS DIRIGENTES

FUNDO DE FORMAÇÃO

REGULAMENTO
DO FUNDO DE FORMAÇÃO PARA 2016
RETIFICADO E APROVADO A 22 DE DEZEMBRO DE 2015
O Fundo de Formação do SIM, criado no âmbito do Fundo Social do SIM, pretende apoiar
os Médicos Internos na sua formação pós-graduada, nomeadamente a participação em Congressos, Cursos, Workshops e Estágios.
1./SDESTINATÂRIOSDESTEFUNDOSÌOOSASSOCIADOSDO3)-
QUEESTEJAMEMPLENOGOZODOSSEUSDIREITOSHÂPELOMENOSUMANO EQUESEJAM-DICOS)NTERNOS
2. A verba disponível para o fundo é determinada anualMENTEPELO3ECRETARIADO.ACIONAL SENDOOVALORMÂXIMOANUALDE ADISTRIBUIRPELOSCANDIDATOS
a. As candidaturas serão divididas em quatro períodos trimestrais, com um quarto do valor total disponíveis em cada trimestre, podendo a verba transitar
para o trimestre seguinte, caso não tenha sido totalmente esgotada;
b. Caso as acções a comparticipar excedam a verba
DISPONVEL ACOMPARTICIPA²ÌOPODERÂSERINFERIORAO
valor solicitado por cada candidato, permitindo que
MAISCANDIDATOSSEJAMALVODECOMPARTICIPA²ÌO
c. São elegíveis para comparticipação as despesas
COM A INSCRI²ÌO  DESLOCA²ÌO  ALIMENTA²ÌO E ALOJAMENTOSENDOOVALORMÂXIMODIÂRIOPARAALOJAMENTOEALIMENTA²ÌODE%UROS 
d. Caso a actividade formativa se prolongue por mais
que um trimestre, o valor do custo da actividade é
dividido pelo número de trimestres e cada tranche
CONCORRERÂCOMOSRESTANTESCANDIDATOSDESSETRIMEStre.

NO4RIMESTRE DOANOSEGUINTE*AN-AR²O 
B!TDE&EVEREIRO PARAACTIVIDADESADECORRER
NO4RIMESTRE DOMESMOANO!BRIL*UNHO 
C!TDE-AIO PARAACTIVIDADESADECORRERNO
Trimestre, do mesmo ano (Julho/Set).
D!TDE3ETEMBRO PARAACTIVIDADESADECORRER
NO4RIMESTRE DOMESMOANO/UT$EZ 
5. Os pedidos serão analisados caso a caso, por uma
comissão designada pelo Secretariado Nacional, não cabendo recurso da sua decisão.
6. Os critérios para atribuição da bolsa serão os seguintes:
A 0ERTINÎNCIA  APLICA²ÌO PRÂTICA E OBJECTIVO DA FORmação;
b. Serão critérios de diferenciação positiva:
i. Ser autor de poster ou comunicação livre (com
comprovativo de aceitação);
II.ÌOTERBENElCIADODO&UNDODE&ORMA²ÌOANteriormente;
III!NODOINTERNATOEMQUESEREALIZAOESTÂGIO

7.!PSAAC²ÌOFORMATIVAOASSOCIADODEVERÂREMETERAO
3)-OSRECIBOSRESPECTIVOS OCERTIlCADODEPARTICIPA²ÌO
e um relatório da sua participação, sob pena de repor a
3. !CANDIDATURADEVERÂSERFEITAEMFORMULÂRIOPRPRIO  bolsa e não poder candidatar-se novamente a apoio pelo
DISPONIBILIZADO PELO 3)- E DEVERÂ CONTER OS SEGUINTES Fundo de Formação.
elementos:
A )DENTIlCA²ÌO DO REQUERENTE  %STABELECIMENTO DE 8. As bolsas atribuídas pelo fundo de formação não são
formação, Especialidade e ano de internato;
cumulativas com outras bolsas.
b. Carta de motivação;
c. Programa detalhado da formação escolhida, in- 9. ! MATRIA OMISSA NESTE REGULAMENTO SERÂ DELIBERADA
cluindo o local da acção;
caso a caso, pelo Secretariado Nacional, não cabendo red. Orçamento estimado, incluindo taxa de inscrição, curso da sua decisão.
DESLOCA²ÌO ALOJAMENTOEALIMENTA²ÌO
4. Os períodos de candidatura decorrem previamente,
até às datas limite que se indicam:
A!TDE.OVEMBRO PARAACTIVIDADESADECORRER
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Reuniões
REUNIÃO COM SECRETÁRIO
REGIONAL DA MADEIRA
A 14 DE MARÇO DE 2016
O presidente do Sindicato Independente dos Médicos-SIM esteve recentemente na Região Autónoma da MaDEIRA ONDESEREUNIUCOMO3ECRETÂRIO2EGIONALDE3Ade, João Faria Nunes, para assinar um Acordo Coletivo
de Trabalho (CCT) para os médicos da Madeira.
Relembrar que um CCT era algo que não existia desde
NESTAREGIÌO
Jorge Roque da Cunha falou ao Diário de Notícias da
Madeira, numa entrevista em que manifestou a importância que um novo hospital teria para a promoção e de-

Reunião
de esclarecimentos
na Biblioteca do Hospital
Nélio Mendonça
18 - BOLETIM DO SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS

senvolvimento dos cuidados de saúde na Madeira, tendo
EM CONTA  PARA JUSTIlCAR ESTA AlRMA²ÌO  OS PROBLEMAS
existentes, sobretudo no Hospital dos Marmeleiros.
Nesta entrevista, Roque da Cunha sublinhou ainda que
O3ERVI²O2EGIONALDE3ADEFOIhSUJEITOAMAUS TRATOSv 
mas acredita que “as coisas estão a melhorar”.

AGENDA SINDICAL
JANEIRO 2016
D

PROPÓSITO

ENTIDADE/LOCAL

06

Ministério da Saúde

Reunião com o Dr. Manuel Delgado

15

SIM/Sede

20

H Vila Franca de Xira

22

SIM/Sede

25

Santa Casa M Lx

26

H Santarém

Reunião de Esclarecimento Sindical (RES)

28

HPP Cascais

Mesa negocial Acordo Empresa

Reunião da Com. Nac. Medicina Hospitalar
Mesa negocial Acordo Empresa
Reunião com a ANEM
Mesa negocial Acordo Empresa

RECEÇÃO AOS
NOVOS INTERNOS
DO SESARAM 2016
Integrada nas atividades do SIM/Internos para
  A $ELEGA²ÌO DO 3)--ADEIRA REALIZOU
uma receção de boas-vindas e sessão de esclarecimento aos novos internos do SESARAM
(Serviço de Saúde da Região Autónoma da
-ADEIRA QUEDECORREUNOPASSADODIADE
JANEIROPELASH NA3EDE2EGIONALDO3INdicato Independente dos Médicos.
! REUNIÌO CONTOU COM A PRESEN²A DE  M-

FEVEREIRO 2016

dicos internos. Teve início com a distribuição
de exemplares de O Livro do Médico Interno, à

D

PROPÓSITO

ENTIDADE/LOCAL

qual se seguiu uma apresentação sobre o SIM

SIM/FNAM

Cimeira SIM/FNAM

e o SIM/Internos, bem como uma sessão de

02

Governo

Reunião de Esclarecimento Sindical (RES)

esclarecimentos de dúvidas colocadas pelos

02

Ordem dos Médicos

Reunião SIM/FNAM Capacidades Formativas

INTERNOS  COM A PARTICIPA²ÌO DA $R #ARMO

04

HPP Cascais

Mesa negocial Acordo Empresa

#ALDEIRA E DA $R !NA -ARQUES  3ECRETÂRIA E

05

Parlamento

Reunião com o BE

EX 3ECRETÂRIA 2EGIONAL DO 3)--ADEIRA  RES-

Formação - SG, SR, LVT e Delegados

petivamente. Terminou com um convívio

Primeira reunião da mesa negocial

com cocktail.

Mesa negocial Acordo Empresa

!COMUNICA²ÌOSOCIAL $IÂRIODE.OTCIASDA

Reunião de Internos

Madeira e RTP Madeira - também esteve pre-

Formação - SG, SR, LVT e Delegados

SENTENOINCIODAREUNIÌO TENDOA$R#ARMO

Reunião da CNMGF

#ALDEIRA RESPONDIDO ½S QUEST«ES DOS JORNALIS-

Apresentação da Reforma dos CSP

tas.

02

06

SIM/Sede

15

INML/Coimbra

17

H Vila Franca de Xira

19

SIM/Norte

20

SIM/Norte

24

CNMGF

24

SNS

25

HPP Cascais

Mesa negocial Acordo Empresa

27

SIM/Centro

Formação - SG, SR, LVT e Delegados

29

CHU Coimbra

Abertura da mesa negocial

MARÇO 2016
D

PROPÓSITO

ENTIDADE/LOCAL

04

H Nélio Mendonça

04

SIM/Madeira

Reunião com o Secretário Regional de Saúde

05

SIM/Madeira

I Convenção Reunião com Médicos de MGF

07

SIM/Algarve

Reunião com Médicos Internos

08

Governo

Reunião negocial

09

Parlamento

Reunião com o PS

10

HPP Cascais

Mesa negocial Acordo Empresa

11

AIMS Meeting

Workshop sobre Carreira Médica

15

SIM/Sede

Reunião ANM de Saúde Pública

16

Ministério da Justiça

Reunião

H Vila Franca de Xira

Mesa negocial Acordo Empresa

23

Reunião de Esclarecimento Sindical (RES)
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O SIM tem assumido como
QSJPSJEBEFBGPSNB¼»PEPT
TFVTEJSJHFOUFT 
fazendo este ponto em particular
parte do seu programa estratégico
de formação. Foi neste âmbito
que, um pouco por todo o país,
têm decorrido ações de formação
com o intuito de melhorar as
capacidades negociais
dos dirigentes do SIM

ATIVIDADES FORMATIVAS
.OSLTIMOSANOSOSDESAlOSLABORAISCOLOCADOSAOSDE-

linguagem verbal ou a não verbal, entre outras necessi-

legados sindicais vêm sendo cada vez maiores. Estes de-

DADESQUEMERE²AMOAJUSTE½SNECESSIDADESDOSDESAlOS

SAlOSPRENDEM SENÌOSCOMASNOVASMETODOLOGIASDE QUESÌOHOJECOLOCADOSAOSINDICALISMOMDICO
organização e gestão dos serviços médicos, unidades de
saúde, e hospitais, mas também com a forma como nós,

!SSIM NESTETRINIODEA OBJETIVOPARAO

médicos trabalhadores, reagimos e interagimos com este

SIM promover um plano formativo dirigido a dirigen-

SISTEMACADAVEZMAISCOMPLEXOEMUTÂVEL

TES E DELEGADOS SINDICAIS  COM O OBJETIVO DE MELHORAR

$EFACTO CLARAMENTENECESSÂRIOPROMOVERMAIORINTE-

a organização, a comunicação e a participação não só

ração e formação dos dirigentes sindicais que se encon-

nos processos de intervenção local, como também nos

tram no terreno. Urge, na atualidade sindical, promover

processos de decisão local e nacional, e assim melhorar a

a capacitação dos médicos com ferramentas de soft skills,

capacidade negocial.

como a gestão das relações e comunicação, a Liderança
em situação, o trabalho em equipa, a persuasão usando a
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REUNIÕES

Reunião de Médicos Internos
em Faro
8 de março de 2016

Reunião de Médicos Internos
no Norte
19 de fevereiro de 2016

REUNIÕES DE MÉDICOS INTERNOS
Dar a conhecer o SIM é apenas um assunto extra nas
reuniões que, de norte a sul, nas diferentes sedes regioNAIS JUNTAM-DICOS)NTERNOSDEDIFERENTESESPECIALIDAdes e hospitais.

Questões sobre o Internato Médico propriamente ditas
SÌOAQUIDEBATIDAS TENDOA&ORMA²ÌO%SPEClCAEA#ARreira Médica total destaque durantes estas reuniões.
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Assinatura do Acordo de
Empresa
Janeiro de 2016

ASSINATURA DE ACORDO DE
EMPRESA – SESARAM
O Sindicato Independente dos Médicos-SIM e o Sindicato dos Médicos da Zona Sul-SMZS, assinaram, a
DEJANEIRODE COMO3%3!2!- O!CORDODE
Empresa (AE).
Este instrumento de regulamentação coletiva aplica-se
aos trabalhadores médicos em regime de contrato de trabalho sem termo, abrangidos pelo código de trabalho.

O novo acordo introduz alterações ao nível das posi²«ES REMUNERATRIAS  DO REGIME DE HORÂRIO DE TRABALHO
EEXTINGUEADEDICA²ÌOEXCLUSIVA DElNINDOASREGRASDE
transição da dedicação exclusiva para o regime normal.
Na assinatura deste AE, estiveram presentes os represenTANTESDOS3INDICATOS-DICOSEO3ECRETÂRIO2EGIONALDA
Saúde da RAM.

II CONGRESSO NACIONAL
MÉDICO-CIRÚRGICO DO
LITORAL ALENTEJANO
$ECORREU  NOS PASSADOS DIAS  E  DE FEVEREIRO  O ))
Congresso Nacional Médico-Cirúrgico do Litoral AlenTEJANO
O SIM esteve representado neste evento pelo seu Se-
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CRETÂRIO 'ERAL *ORGE2OQUEDA#UNHA COMOTEMA
“Carreira Médica”, bem como pelo Presidente do
SIM/Internos, Bernardo Matias, com o tema “Internato
Médico - Passado, Presente e Futuro”.

REUNIÕES

**$POHSFTTP.½EJDP$JSËSHJDP
EP-JUPSBM"MFOUFKBOP
13 e 14 de fevereiro de 2016

A Comissão Nacional de
Medicina Geral e Familiar
em pleno labor na novíssima sede
de Coimbra

REUNIÃO DA CNMGF
!DEFEVEREIRO NASNOVASINSTALA²«ESDO3)-#ENTRO Dr. Jorge Roque da Cunha.
em Coimbra, realizou-se a reunião da Comissão Nacio- Desta reunião resultou, entre outras coisas, o Comunicanal de Medicina Geral e Familiar (CNMGF), que do que se pode ler nesta edição do Boletim.
CONTOUCOMAPRESEN²ADO3ECRETÂRIO 'ERALDO3)- 
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ATIVIDADE

COMISSÃO NACIONAL DE MEDICINA
GERAL E FAMILIAR (CNMGF) DO SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS-SIM:
REFLEXÃO E HORIZONTES
MANUEL CURA

Um Alerta renovado

Presidente da Comissão Nacional
de Medicina Geral e Familiar
Médico de Família a exercer funções na Unidade Local de Saúde
da Guarda - Centro de Saúde de
Almeida - Unidade Funcional de
Vilar Formoso

Conforme previamente convocada, teve lugar na
NOVA SEDE DO 3)-#ENTRO EM #OIMBRA  DIA 
DE FEVEREIRO DE   A  2EUNIÌO DA #OMISSÌO
Nacional de Medicina Geral e Familiar (CNMGF)
do Sindicato Independente dos Médicos-SIM, do
presente triénio.
Esta Reunião contou também com a participação
DO 3ECRETÂRIO 'ERAL DO 3)-  $R *ORGE 2OQUE DA
Cunha, para além de outros Dirigentes e DelegaDOS3INDICAIS DAÂREADA-EDICINA'ERALE&AMIliar(MGF), convidados para o efeito. Este modelo
ALARGADO  JÂ CONSOLIDADO EM REUNI«ES ANTERIORES 
revela-se uma estratégia útil e abrangente, repreSENTANDO VÂRIAS hREALIDADESv DA -EDICINA 'ERAL E
Familiar, recolhendo assim “massa crítica” e viabilizando as melhores soluções.
3ALIENTOAPRESEN²ADEJOVENSMDICOS ASSEGURANDO
renovação e dinâmica participativa, num processo
de integração consequente e com futuro. Foi também constituído um grupo de trabalho, encarregue
de articular sinergias e prestar todo o apoio à Comissão de Internos do SIM.

A Medicina Geral e Familiar, especialidade médica
QUEINTEGRAOS#UIDADOSDE3ADE0RIMÂRIOS VIVE
SRIAS DIlCULDADES E CONSTRANGIMENTOS  QUE REmEtem uma desigualdade de oportunidades, na qualidade e acesso aos serviços de saúde prestados aos
cidadãos.
Os casos mais graves são periféricos, integrados em
5NIDADES,OCAISDE3ADE5,3 CUJOMODELOORganizacional “Hospitalocêntrico” desinveste e secundariza os CSP, precarizando o funcionamento
das respetivas Unidades Funcionais, sendo as carências óbvias e gritantes.
Este grave contexto, tem vindo repetidamente a ser
DENUNCIADO PELO 3)- JUNTO DA 4UTELA  CONTINUando a ser “gerido” num silêncio comprometedor.
Cada Unidade de Saúde constitui uma realidade
distinta, que urge caraterizar, com trabalho no
terreno e equipas dedicadas, adequando assim as
melhores soluções.
4AMBM A ATRIBUI²ÌO DE INCENTIVOS ½ lXA²ÌO DE
-&NASZONASCARENCIADAS JÂPROPOSTOPELO3)- 
daria um contributo.
!OS -DICOS DE &AMLIA DEVERÂ SER RECONHECIDA
A CNMGF tem mantido uma atividade programa- toda a capacidade de liderança na implementação
da, no âmbito das respetivas competências, além DESTESPROJETOS SENDONECESSÂRIOACRIA²ÌODECONDA COLABORA²ÌO INTERVENTIVA EM VÂRIOS ASSUNTOS E dições e oportunidades que os mobilizem.
pareceres, que lhe são solicitados, tendo elaborado o Comunicado que se lê adiante neste Boletim,
elencando os temas que atualmente muito preocupam os Médicos de Família (MF).
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REUNIÕES | INTERNACIONAL

AINDA A CONFERÊNCIA SOBRE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
CONTÍNUO (CPD)
JOÃO DE DEUS

Presidente da Associação Europeia dos Médicos Hospitalares
Membro do Secretariado
Nacional do SIM

#ONFORMElZEMOSREFERÎNCIANONMEROANTERIOR 
A CONFERÎNCIA SOBRE $ESENVOLVIMENTO 0ROlSSIONAL
Contínuo (CPD), que teve lugar no Luxemburgo,
no passado dia 18 de dezembro, foi um enorme
sucesso.
Ao discurso do Ministro da Saúde do Luxemburgo
que abriu a conferência, seguiu-se uma mensagem
DEVDEODO#OMISSÂRIO%UROPEUDA3ADEOSPARticipantes tiveram depois a oportunidade de assistir
a excelentes apresentações sobre o assunto, interagir em três diferentes workshops, tendo culminado
COMAADO²ÌODEUMDOCUMENTOCONJUNTODETODAS
as organizações médicas europeias.
%RA NECESSÂRIO  DE FACTO  PARA REVER E ATUALIZAR O
DOCUMENTO DE   APS A REVISÌO E PUBLICA²ÌO
DADIRETIVARELATIVAAORECONHECIMENTODASQUALIlCA²«ESPROlSSIONAIS
.OlNAL ACEREJANOTOPODOBOLO AASSINATURA
deste documento pelos presidentes e/ ou representantes de todas as Organizações Médicas Europeias.
A diretiva recentemente atualizada sobre o ReCONHECIMENTO DAS QUALIlCA²«ES PROlSSIONAIS
5%  LAN²OU UMA NOVA LUZ SOBRE A IMPORT¯NCIADO$ESENVOLVIMENTO0ROlSSIONAL#ONTnuo (CPD) para os políticos, reguladores e diversas
PROlSS«ESNOSETORDASADE$EACORDOCOMANOVA
diretiva:
“(B) Os Estados-Membros devem, de acordo com
OS PROCEDIMENTOS ESPEClCOS PARA CADA %STADO-EMBRO GARANTIR ENCORAJANDOODESENVOLVIMEN-

TOPROlSSIONALCONTNUO QUEOSPROlSSIONAISCUJA
QUALIlCA²ÌOPROlSSIONALABRANGIDAPELOCAPTULO
III do presente capítulo, são capazes de atualizar
seus conhecimentos, habilidades e competências a
lMDEMANTERUMAPRÂTICASEGURAEElCAZEMANTENDO SEAPARDOSPROGRESSOSCIENTlCOSv
!LMDISSOFOIADICIONADOOSEGUINTEPARÂGRAFO
“Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão as medidas tomadas nos termos da alínea (b)
DOPRIMEIROPARÂGRAFOATDE*ANEIRODEv
A nova redação é bem-vinda. Mas, no processo de
EXECU²ÌO IMPORTANTEQUEOFOCOSEJANAMELHORIA
da qualidade das ações de CPD.
Quando a diretiva foi atualizada, foi anunciado um
concurso pela Comissão com a atribuição de avaliar o estado atual de CPD para o pessoal de saúde
nos países membros da UE. Começou assim um
ESTUDODEMESESPARAREVEREMAPEARO$ESENVOLVIMENTO 0ROlSSIONAL #ONTNUO E A APRENDIZAGEMAOLONGODAVIDAPARAOSPROlSSIONAISDESADE
na UE.
É importante que em Portugal as estruturas goverNATIVAS E AS ORGANIZA²«ES MDICAS REmITAM SOBRE
ESTETEMAESSENCIAL QUEEMBORAJÂENQUADRADONAS
CARREIRASMDICAS NECESSÂRIOALARGARAOSMDICOS
que trabalham em instituições não abrangidas pela
carreira. Daí a maior relevância das negociações
que os sindicatos médicos, nomeadamente o SIM,
têm encetado com as diferentes PPP, SAMS,
Regiões Autónomas e outras instituições.
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Comunicados
COMUNICADO DO SIM/AÇORES
O Sindicato Independente dos Médicos - SIM/Açores
ceitos que não se enquadram no conteúdo funcional
EMFACE½PROGRESSIVADETERIORIZA²ÌODOCLIMADEDIÂLOGO
da carreira de Medicina Geral e Familiar.
COM A 3ECRETARIA 2EGIONAL DA 3ADE 323  IRÂ INTENSI7) A falta de concursos imediatos à saída do internato
lCAROSCONTACTOSCOMOSMDICOSDAREGIÌODEFORMAA
COMPLEMENTAR COMO INCENTIVO ½ lXA²ÌO DE MDICOS
se encontrarem as melhores formas de envolvimento e
na região.
contestação.
6ÂRIASQUEST«ESPERMANECEMPENDENTESETÎMCONDUZIDO Todas estas matérias exigem a manifestação de uma sina um aumento progressivo na carga de trabalho e insatis- cera disposição negocial para cumprimento dos comprofação global dos médicos, nomeadamente:
missos assumidos assim como uma verdadeira vontade
do poder político em encontrar soluções para as mesmas.
1) Quebra do compromisso com a não apresentação Como medidas de contestação, o SIM/Açores vai efecde propostas e ausência de respostas por parte da SRS, TUARUMREFERENDOJUNTODOSSEUSASSOCIADOSEORGANIZAR
PARAAREVISÌODOS!#4S QUEFOISUSCITADOPELO'O- reuniões com os médicos hospitalares que culminarão
VERNO 2EGIONAL AT OUTUBRO DE  $A RESULTOU com uma reunião no Hospital do Divino Espírito SanENTREOUTRASCOISAS APERSISTÎNCIADEINDElNI²«ESNOS TO EM0ONTA$ELGADAADEMAIO½SHMINUTOSE
acordos ainda vigentes que desta forma perpetuam ile- dos Médicos de Família na Sede do SIM/Açores às 18h.
galidades.
!MBASCONTARÌOCOMAAPRESEN²ADO3ECRETÂRIO 'ERALDO
2) O não pagamento, repetidamente prometido e não SIM e, caso não se encontrem as soluções adequadas,
cumprido aos Médicos de Família do trabalho extra- serão anunciadas as medidas a tomar.
ORDINÂRIO DE  EM HARMONIA COM OS VALORES QUE O SIM/Açores continua a trabalhar em prol da melhoria
foram praticados nos hospitais.
DASCONDI²«ESDOTRABALHOMDICOEIRÂREALIZARA))#ON3)!ILEGALEXIGÎNCIADEPERFAZEREMASHORASPARAO VEN²ÌODO3)-!²ORESNODIADE-AIOCOMAPRESEN²A
pagamento de trabalho suplementar aos médicos que DO3ECRETÂRIO 'ERALE$IRIGENTES.ACIONAIS
ADQUIRIRAMODIREITO½REDU²ÌODEHORÂRIODETRABALHO
4) O não cumprimento do direito aos descansos com- O SIM/Açores apela pois para que a SRS altere o seu
pensatórios de acordo com a Lei.
COMPORTAMENTOECOMCARÂTERDE5RGÎNCIADÎASRESPOS5)!PARALISA²ÌODAS#OMISS«ES0ARITÂRIAS PROVOCADA TASPARAQUEASSIMRAPIDAMENTESERESTABELE²AODIÂLOGO
pelos elementos nomeados pela tutela que se demitiram dos seus direitos deliberativos.
0ONTA$ELGADA DEMAR²ODE
6)!FALTADEDIÂLOGONACRIA²ÌODOSNCLEOSDE3ADE
SIM/Açores
Familiar que gera preocupação nos médicos com con26 - BOLETIM DO SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS

COMUNICADOS

REPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DO
TRABALHO SUPLEMENTAR
/S SINDICATOS MDICOS HÂ MUITO TEMPO VÎM CHAMANDO A da indireta, NÃO SE PODE PEDIR MAIS PACIÊNCIA
atenção para o problema nos Serviços de Urgência resultan- AOS MÉDICOS.
te da insatisfação e da desmotivação dos médicos perante a
MANUTEN²ÌO DO CORTE A  NA REMUNERA²ÌO DO TRABALHO Assim:
suplementar no Serviço Nacional de Saúde.
Esta preocupação foi comunicada aos partidos políticos
1. /3)-TEMDISPONIBILIDADEEmEXIBILIDADEPARANEdurante a campanha das eleições legislativas de outubro de
gociar uma reposição eventualmente faseada, não exige
 TENDOSIDOOBTIDAACONCORD¯NCIAPORPARTEDOSPARRETROATIVOS A  E NÌO EXIGE NESTE MOMENTO DISCUTIR
TIDOSQUEAGORASUPORTAMO'OVERNO&OIENTRETANTOOBJETO
a tabela salarial (tenha-se em conta que o Acordo asside exposição em reuniões e ofícios enviados ao Governo,
NADO EM  PREVIA ABERTURA DE NEGOCIA²«ES A PARTIR
além de ofícios enviados aos Grupos Parlamentares durante
DE 4AMBMNESSAALTURA ECOMESSAGARANTIA OS
ADISCUSSÌODO/R²AMENTODO%STADOPARANA!SSEMSINDICATOSADIARAMAOBTEN²ÌODOlMDOCONGELAMENTO
bleia da República.
das progressões remuneratórias na última década.
&OI ASSIM COM INCREDULIDADE QUE VERIlCÂMOS A MANUTEN²ÌODESTECORTEDENAREMUNERA²ÌODOTRABALHOSUPLEO SIM defende em processo negocial que os médicos
mentar, tanto mais que havia por parte do Ministério da
DEIXEM DE SER DISCRIMINADOS NEGATIVAMENTE OS -DI3ADECONCORD¯NCIAEMRELA²ÌOAOSARGUMENTOSE½JUSTI²A
COS SÌO OS NICOS PROlSSIONAIS OBRIGADOS A FAZER 
da eliminação deste corte, com a demonstração pelos sindihoras) e vejam ser-lhes aplicado o limite de 150 horas
catos de tal não representar um grande aumento de despesa
ANUAIS QUE  O MÂXIMO EXIGVEL PARA TODOS OS OUTROS
JÂQUESEPOUPARIANACONTRATA²ÌODASEMPRESASPRESTADORAS
trabalhadores.
de serviços, obtendo-se também uma melhoria relevante na
qualidade e organização dos Serviços de Urgência.
3. /3)-NÌOABDICADEQUEOSLIMITESDIÂRIOS SEMAÉ pública e notória a grande necessidade de médicos qualinais e anuais) ao trabalho suplementar sejam repostos
lCADOSNOS3ERVI²OSDE5RGÎNCIACOMAPRESSÌODAPROCURA
PARAOSPROlSSIONAISDESADE
agravada pelo milhão de utentes sem Médico de Família e
PELAFALTADE-DICOSNALGUNSSERVI²OS.OSLTIMOSANOS
 /S MDICOS NÌO QUEREM FAZER HORAS SUPLEMENTARES
DEIXARAMO3.3PORAPOSENTA²ÌOCERCADEASSISTENTES
pagas com valores indignos.
GRADUADOS SNIOR E QUASE  ASSISTENTES GRADUADOS  UMA
CARÎNCIA AGRAVADA PELA INEXISTÎNCIA DE CONCURSOS DE 
 / 3)- IRÂ FAZER UM referendo aos seus associados
A  'RASSA A revolta e indignação dos Médicos, pelo
para encontrar a melhor forma de terminar esta grave
pagamento indigno associado à sobrecarga de trabalho e à
injustiça NODIADEABRIL SENDOOSRESULTADOSAPRESENresponsabilidade acrescida. Persistem situações em que DiTADOS A  DE ABRIL .A REUNIÌO DO #ONSELHO .ACIONAL
rectores de Urgência ganham menos de 1/3 do que é pago às
DEDEMAIOSERÌOTOMADASASDELIBERA²«ESADEQUADAS
empresas prestadoras de serviços!
ENECESSÂRIAS
Após a saída dita “limpa” do Programa de Assistência Eco- A qualidade dos cuidados de saúde e a segurança da populanómica e Financeira, das promessas eleitorais de reposição ção têm de ser defendidas.
SALARIALEDAVIRAGEMDEPÂGINADAAUSTERIDADE DACESSA²ÌO
de cortes, do anúncio de milhões em investimento, asso,ISBOADEMAR²ODE
CIADOS ½ MANUTEN²ÌO DA CARGA lSCAL DIRETA E DO AUMENTO
O Secretariado Nacional
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COMUNICADO
DA COMISSÃO NACIONAL DE MEDICINA
GERAL E FAMILIAR
A Comissão Nacional de Medicina Geral e Familiar
(CNMGF) do Sindicato Independente dos Médicos
 3)- REUNIU EM #OIMBRA  NO DIA  DE FEVEREIRO DE
 %STA REUNIÌO REALIZOU SE NUM ¯MBITO ALARGADO A
$IRIGENTES3INDICAISDAÂREADE-EDICINA'ERALE&AMIliar, convocados para o efeito.
!#.-'&REmETIUSOBREASITUA²ÌOATUALDOS#UIDADOS
DE3ADE0RIMÂRIOS#30 TENDOSUBLINHADOASSEGUINtes recomendações ao Secretariado Nacional do SIM:
1) Manter e consolidar todas as recomendações e princípios éticos, organizativos e laborais, inerentes à boa
PRÂTICADA-EDICINA'ERALE&AMILIAR-'& JÂPLASmados em documentos anteriores emitidos por esta
Comissão.
2) Reforçar a importância de procedimentos simplilCADOS DE RECRUTAMENTO CLERES PARA A COLOCA²ÌO DE
JOVENSESPECIALISTASEM-'& SALIENTANDO SEAOBRIGAtoriedade de incluir no procedimento de recrutamento as vagas ocupadas por médicos não integrados na
carreira médica.
3) Exigir a abertura regular de procedimentos concursais para mudança de categoria, conforme regulamentação da tramitação dos procedimentos concursais da
carreira especial médica, com a concretização célere
DACONSTITUI²ÌOEFUNCIONAMENTODEJRISNOACESSOAO
grau de consultor e no acesso à categoria de assistente
GRADUADO SNIOR  CONSIDERANDO QUE OS ATRASOS VERIlCADOS NOMEADAMENTENAÂREADE-'& SÌOUMGRAVE
atentado às conquistas laborais e sindicais.
4) Reiterar a indispensabilidade de equidade de tratamento da tutela, em termos de recursos humanos,
ratios relativos, equipamentos e instalações para todas
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as unidades dos CSP.
5) Defender a pluralidade de modelos organizacionais, defendendo os direitos dos médicos no exercício
DA PROlSSÌO E INDIRETAMENTE OS MODELOS EM QUE SE
concretizem esses pressupostos, gerindo e articulando
VÂRIASSOLU²«ES ADAPTADASAREALIDADESDIFERENTES
6) Salientar o excelente trabalho desenvolvido pelas
Comissões de Acompanhamento Externo à Contratualização (CAEC) que permitiram um avanço consideRÂVELEMTODOOPROCESSODECONTRATUALIZA²ÌOEACOMpanhamento das USF, exigindo um apoio e vigilância
permanente dos sindicatos médicos.
7)$EFENDERQUEOLIMITEMÂXIMODASLISTASDEUTENTES
SEJAESTABELECIDOAPENASEMUNIDADESPONDERADAS
8) Defender o estudo e reavaliação da metodologia de
determinação das unidades ponderadas das listas de
utentes conducente à redução da sobrecarga assistenCIALATUALMENTEVERIlCADA

#OIMBRA DEFEVEREIRODE
A Comissão Nacional de Medicina Geral e Familiar

O LIVRO
DO MÉDICO
INTERNO
TUDO O QUE SEMPRE QUISESTE SABER
SOBRE O INTERNATO MÉDICO E NUNCA TIVESTE
CORAGEM DE PERGUNTAR

2a. EDIÇÃO
SETEMBRO 2015

A nova edição já está disponível
Solicita-a junto do Delegado Sindical do SIM no teu local de
trabalho ou envia e-mail para

secretaria@simedicos.pt

simedicos.pt

A FECHAR

Desafios
para o SIM/Norte em 2016
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JORGE SILVA

Assistente graduado de Medicina
Geral e Familiar, Secretário
Regional do SIM/Norte, membro
do Secretariado Nacional do SIM

.OINCIODOTRINIO ENASEQUÎNCIADO8)
Congresso, a equipa do Secretariado Regional do SIM/
Norte - que me honro de encabeçar - acolheu a responsabilidade de dar resposta às solicitações inerentes a um
AUMENTODEDOSASSOCIADOSNO.ORTERELATIVAMENte ao triénio anterior, o que desde logo manifesta uma
adesão às estratégias e atuação do SIM a nível nacional
e regional.
%MMAR²ODE O3)-.ORTEREPRESENTA DOS
NOSSOS ASSOCIADOS  SENDO   DA  ÂREA  HOSPITALAR 
 DAÂREADA-'&E DAÂREADA30$ESTAQUE
AINDAPARAQUEDOSASSOCIADOSDO3)-.ORTE  SÌO
Médicos Internos (da FE e inclusive com alguns IAC).
5MADASNOSSASTAREFASPRIORITÂRIASOrejuvenescimento
e formação de quadros dirigentes regionais e de delegados sindicais verdadeiramente atuantes em prol do interesse coletivo e dos direitos laborais dos colegas, e que,
enquadrados pelos dirigentes mais experientes, possam
assegurar a continuidade de um sindicalismo médico inDEPENDENTE E ElCAZ  TAL COMO O CONCEBEU O NOSSO $R
António Bento.
%MMERECEESPECIALRELEVOUMINTENSOCICLONEGOcial que visa dar corpo à recente alteração dos Acordos
#OLETIVOSDE4RABALHOEQUEPRETENDEDElNIR PELAVIADA
negociação coletiva e como Acordos Complementares de
Empresa, as .ORMAS0ARTICULARESDE/RGANIZA²ÌOE$ISciplina do Trabalho Médico (que respeitam por exemPLOAELABORA²ÌODEHORÂRIOS DESCANSOSCOMPENSATRIOS 
trabalho suplementar, etc), procedimento esse que tem
de ter a participação de representantes das Finanças e da
Administração Pública.
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O Secretariado Nacional conferiu ao SIM/Norte a responsabilidade de iniciar o processo a nível nacional com
as ARS e as ULS. É assim que foram dados os primeiros
passos com a ARS Norte e com a ULS de Matosinhos,
ao mesmo tempo que foi desencadeado o processo com
o Centro Hospitalar do Porto (com uma reação negativa
DEINDISPONIBILIDADEDOSRESPONSÂVEIS QUESEESTRANHAE
lamenta), sendo de referir que, na senda de uma metodoLOGIAINICIADAEM HAVERÂUMAMESANEGOCIALNICA
ECONJUNTACOMO3-.&.!-
Ponto igualmente a merecer toda a atenção do SIM/
.ORTESERÂODESENROLARDACHAMADAReforma dos Cuidados de Saúde Primários.
Não estando em causa o empenho, experiência e comPETÎNCIA DOS RESPONSÂVEIS NOMEADOS PARA O PROCESSO 
nem as mais-valias relativas do modelo organizativo que
proclamam como ideal, o SIM/Norte (e observando as
muito recentes orientações propostas pela Comissão NaCIONAL DE -'& DO 3)-  NÌO ABDICARÂ NEM DA DEFESA
da livre opção pelos Médicos de Família pelos modelos
organizativos existentes nem da crença consolidada de
QUEHÂMAISMUNDOSPARAALMDAS53& TALCOMONÌO
ABDICARÂDADEFESADAequidade de dotação de instalações
condignas, de equipamentos e de recursos humanos independentemente do modelo organizativo. E tem que
ser dito de modo muito claro que encara com a maior
reserva declarações acerca de atuações top down a este
nível.
É ainda com preocupação que o SIM/Norte vê a tenDÎNCIA ACRESCIDA DE IMPOR NOS #30  SEJA NAS 53& SEJA
nas UCSP, METAS DE CONTRATUALIZA²ÌO BASEADAS EM
indicadores economicistas (e aqui constata-se que os
Médicos de Família adquiriram a competência - ainda
não reconhecida pela OM - de indicadorologistas), tais

“

Em 2016 merece especial relevo um intenso ciclo
negocial que visa dar corpo à recente alteração
dos Acordos Coletivos de Trabalho e que pretede
definir (...) as Normas Particulares de Organização
e Disciplina do Trabalho Médico (...)”

como os custos de medicamentos prescritos e os custos
de MCDT prescritos, metodologia que nada tem a ver
com as Normas de Orientação Clínica acordadas e delNIDASPELOBINMIO$'3/- NUMAANÂLISEQUENADA
tem a ver com a ponderação e as patologias das Listas de
Utentes, com software de recolha e tratamento de dados
QUEESTÂSEMPREAFALHARECOMhardware quantas vezes
escasso e obsoleto, tudo isto com a bênção de Conselhos
Clínicos e de Saúde acomodados e o silêncio da Ordem
dos Médicos!
Ouve-se amiúde o argumento de que os ACES terão de
ter um desempenho tal que possam “merecer” incentivos institucionais que permitam aos Diretores Executivos
MELHORARASCONDI²«ESDETRABALHODOSPROlSSIONAIS REgateando-se deste modo algo que lhes é minimamente
devido! Não pode ser assim! E isto tem de ser dito alto e
BOMSOMAOSRESPONSÂVEISPELADITA2EFORMAx
O descalabro chegou ainda ao ponto de esses indicadores serem impostos aos MF no processo de avaliação
do SIADAP  ALGO QUE AINDA SE VAI PONDO EM PRÂTICA
nalguns ACES mas que soa a alienígena na maior parte
das instituições hospitalares... O SIADAP e a progressão
REMUNERATRIA QUE PODERÂ POSSIBILITAR AQUANDO DO INEVITÂVELDESCONGELAMENTODASPROGRESS«ESREMUNERATRIAS
ASSUSTAASADMINISTRA²«ESEASHIERARQUIASx!TPORQUE
UMPROCESSOAVALIATIVOPODEP¦RANUMUITASFALHASAQUE
OSMDICOSSÌOALHEIOSx
.A ÂREA HOSPITALAR E REALCE SE QUE O 3)- E O 3)-
Norte podem actualmente contar com uma Comissão
Nacional de Medicina Hospitalar atenta, interveniente
e proactiva) é perfeitamente escandaloso o que se passa a
nível dos descansos compensatórios em instituições de
referência como o Centro Hospitalar S. João e o Centro
Hospitalar do Porto, que os sonegam descaradamente
aos seus médicos. Até por isso merece destaque a posTURA DO #! DO #(!! n (OSPITAL 'UIMARÌES  QUE EM
 hOUSOUv VERTER EM "OLETIM )NFORMATIVO  E COM
indicação para cumprimento pelos Diretores de Serviço, a doutrina legal que deve prevalecer em termos de
descansos compensatórios e para segurança de médicos
e de doentes.
Tem de ser considerado escabroso o que algumas instituições hospitalares, como é o caso do Centro Hospitalar
DO0ORTOn('3! TENTAMIMPORAOSMédicos Internos
EM TERMOS DE ORGANIZA²ÌO E DURA²ÌO DO TRABALHO  SEJA
EMACTIVIDADESDECONSULTASEJAEMTRABALHODEURGÎNCIA 
tratando-os como o elo mais fraco e submisso de um

sistema imperfeito.
O SIM pode negociar e acordar legislação. O SIM pode
OBTER ESCLARECIMENTOS QUANTAS VEZES DESNECESSÂRIOS
e superlativos e que impliquem as administrações no
cumprimento da Lei. O SIM pode instruir e aconselhar os seus associados. Só não pode substituir-se aos
médicos na defesa individual dos seus direitos laborais
e de cidadania.
O SIM/Norte tem ainda apostado no apoio aos Estudantes de Medicina e aos Médicos Internos, muito
graças à entusiasmante e competente actuação da nossa
Comissão Nacional de Médicos Internos (SIM/Internos), em geral, e do seu núcleo do Norte, em especial,
UMCAMINHOQUECONTINUARÂASERANOSSAOP²ÌOACURTO 
médio e longo prazo.
A aposta feita na disponibilização de uma consulta
JURDICA PRESENCIAL SEMANAL pelo nosso Departamento Jurídico, associada ao uso das novas tecnologias de
informação (e nomeadamente a colocação de questões
por e-mail) veio agilizar e aumentar a acessibilidade à
ORIENTA²ÌOJURDICA SEMPRESOBASUPERVISÌOERESPONSAbilidade última do Dr. Pires Miguel, e numa perspetiva
INCONTORNÂVEL DE QUE ESTAMOS PERANTE MATRIAS JURDIco-sindicais.
5MAPALAVRAlNALPARAAOrdem dos Médicos e para o
processo eleitoral que se avizinha. Tradicionalmente, o
SIM não apoia institucionalmente um ou outro candidato. Mas os dirigentes do SIM são médicos que pagam as
suas quotas e têm os seus direitos, inclusive o de individualmente proclamarem o seu apoio a quem considerem
mais apto.
3E PARA O CARGO DE "ASTONÂRIO A FALADA CANDIDATURA DO
atual Presidente do CRN da OM, Dr. Miguel Guimarães, pela sua ação na OM ao longo de sucessivos mandatos (e sabendo manter sempre uma atividade clínica
efetiva no SNS) e pelo respeito e sinergia que tem sabido
estabelecer com o Sindicato Independente dos Médicos,
 TRANQUILIZADORA  JÂ UMA EVENTUAL REMODELA²ÌO A NVEL
da liderança na Secção Regional do Norte é uma incógnita.
Mas que não se duvide que para o SIM qualquer canDIDATO DEVERÂ RESPEITAR PAR¯METROS  TAIS COMO TER UMA
ctividade clínica continuada e efetiva no SNS, indepenDÎNCIAPOLTICO PARTIDÂRIA ECAPACIDADEDEARTICULA²ÌOE
atuação sinérgica com os sindicatos médicos, em geral, e
com o SIM, em particular.
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Entrevista
Temos médicos a menos ou a mais?

"U½BRVJGBMBWBTFFNGBMUBEFN½EJDPT&BHPSB 4FS¶RVFK¶I¶BNBJT 6OT
BDIBNRVFTJN PVUSPTJOTJTUFNRVFO»P&NFOUSFWJTUBBP+PSOBM0CTFSWBEPS +PSHF3PRVFEB$VOIBGBMPVTPCSFFTUFFPVUSPTUFNBT OVNBQF¼B
KPSOBMÁTUJDBRVFDPOUPVDPNJOUFSWFO¼ÊFTEFW¶SJPTJOUFSWFOJFOUFTOP·NCJUPEBGPSNB¼»PN½EJDBQS½FQÆTHSBEVBEBFN1PSUVHBM
MARLENE CARRIÇO

A reportagem completa pode ser lida no Observador, publicado a 1 de abril de 2016.
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“

A questão do numerus clausus não é só uma
questão de quantos médicos se formam (como
tanta gente parece fazer crer), mas sim um
ponto fundamental para garantir a qualidade dessa formação (...)”

Observador: Temos médicos a mais? Ou temos falta
de médicos?
Jorge Roque da Cunha (JRC): Temos falta de médicos
nos serviços públicos do SNS e em todos os graus da
Carreira Médica, incluindo os de Assistente e Assistentes
3ENIOR ! SOMAR A ESTE PROBLEMA  A NOSSA CLASSE PROlSsional apresenta-se neste momento com uma estrutura
ETÂRIAENVELHECIDA
O: Concorda que se deve reduzir o número de vagas
nos cursos de medicina? Porquê?
JRC: A dimensão dos cursos deve continuar a resultar da
vontade do poder político que é eleito para governar e da
capacidade das faculdades de continuar a ministrar um
ensino de qualidade.
Ao mesmo tempo, o poder político não pode ignorar
que as Faculdades de Medicina estão saturadas: casos de
UMTUTORCOMALUNOSSOBASUARESPONSABILIDADEE
que com ele percorrem a enfermaria não são admissíveis
e devem ser denunciados.
A questão do numerus clausus não é só uma questão de
quantos médicos se formam (como tanta gente parece
fazer crer), mas sim um ponto fundamental para garantir
a qualidade dessa formação.
O acesso ao ensino superior de Medicina não deve ser
MAISLIMITADOSEMHAVERRAZ«ESVÂLIDASECONCRETASQUE
OJUSTIlQUEM#OMBATEREMOSQUALQUERIDEIADEQUE EM
condições de igualdade de conhecimentos, apenas os
MAISRICOSQUEPODERÌOSERMDICOSEMLTIMAANÂLIse, no estrangeiro.

mais, sendo verdade que urge concretizar os incentivos
PARA A lXA²ÌO DE MDICOS  NESSAS  ZONAS  CARENCIADAS 
ALIÂS PROMETIDASPORESTEGOVERNO
/UTROASPETO VERIlCAR SEQUE EMCERTASESPECIALIDADES
como Anestesiologia, Medicina do Trabalho, Medicina
Legal, Oftalmologia, Ortopedia, etc, talvez como resultado de alguma “contenção” na atribuição das capacidaDES FORMATIVAS  HÂ UM DlCE EVIDENTE DE ESPECIALISTAS 
que invarivelmente se traduz num tempo de espera para
CONSULTALONGEDODESEJÂVEL ESTASITUA²ÌO CLARO VERIlca-se no SNS.
É por isso fundamental que o estado cumpra a sua obrigação de planear a médio prazo o colmatar das necessidades evidentes.
Se não se criarem incentivos (e mesmo sem ser em zonas
CARENCIADAS VAMOSCONTINUARATERESTEDlCE UMAVEZ
que quem termina o internato, na maioria, ou emigra,
ou passa a exercer em exclusivo nos sistemas de saúde
privados.
O: O ministro Manuel Heitor já veio dizer que não
contassem com ele “para reduzir vagas nas universidades”, explicando que o facto de termos hoje uma
economia com pouca capacidade de absorção não
pode levar a uma redução da oferta. Como reage a
estas declarações?
JRC: Repito: a dimensão dos cursos deve continuar a
resultar da vontade do poder político que é eleito para
governar e garantir a qualidade da capacidades das faculdades de medicina de continuar a ministrar um ensino
de qualidade.

O: Porque em vez de se reduzir vagas nas universidades não se aumentam vagas no internato?
JRC: As capacidades formativas, que têm aumentado
nos últimos anos, podem ainda ser alargadas pela Ordem dos Médicos com maior persistência e organização,
aproveitando a obrigação/disponibilidade dos médicos
PARASEREMTUTORESDEINTERNOSDA&ORMA²ÌO%SPEClCA
Não poderemos, contudo, embarcar na demagogia de
DIZER QUE HAVERÂ VAGAS DE INTERNATO PARA TODOS E PARA
sempre.
O: Se há médicos a mais, como se explica que haja
zonas do país e certas especialidades tão carenciadas?
JRC: É mais uma prova de que não existem médicos a
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Legislação
DR

DIPLOMA/DATA

Nº 9
2ª Série

Despacho 642/2016
14/01/2016

Cria a Comissão Nacional para o desenvolvimento do novo modelo de Prova Nacional de
Avaliação e Seriação (PNAS) para acesso ao Internato Médico

Nº 13
2ª Série

Despacho 987/2016
20/01/2016

Estabelece disposições sobre a disponibilização pública de informação completa e atualizada
SOBRE O CUMPRIMENTO DOS TEMPOS MÂXIMOS DE RESPOSTA GARANTIDOS 4-2'  INCLUINDO OS
tempos de resposta dos serviços de urgência, nos estabelecimentos hospitalares do Serviço
Nacional de Saúde (SNS)

Nº 28
1ª Série

Portaria 22/2016
10/02/2016

0RIMEIRAALTERA²ÌO½0ORTARIA DEDEAGOSTO QUEAPROVAO2EGULAMENTODE.OTIlcação Obrigatória de Doenças Transmissíveis e Outros Riscos em Saúde Pública

Nº 43
2ª Série

Despacho 3206/2016
02/03/2016

Estabelece disposições sobre o processo de referenciação das pessoas com testes reativos ou
infetadas pelos vírus das hepatites B e C, ou portadoras de outras infeções sexualmente transmissíveis, procedentes de serviços e estabelecimentos do SNS ou de entidades que com este
celebraram acordos para realização de prestações de saúde

Dec.Leg.Reg. 11/2016/M
09/03/2016

%STABELECEAESTRUTURAEAORGANIZA²ÌODOSCUIDADOSDESADEPRIMÂRIOSNA2EGIÌO!UTNOMA
da Madeira

Aviso 3994/2016
23/03/2016

%STABELECEO2EGULAMENTODO#ICLODE%STUDOS%SPECIAISEM-EDICINADO!DOLESCENTEn#(
Lisboa Norte

JORAM 43

Nº 58
2ª Série

ASSUNTO

CONHECENDO A LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A SUA CARREIRA OU AS SUAS FUNÇÕES, TEM MELHORES CONDIÇÕES DE SE DEFENDER E RECLAMAR OS SEUS DIREITOS.
CASO NECESSITE DESTA, OU DE OUTRA LEGISLAÇÃO, CONTACTE-NOS, VIA TELEFONE,
FAX OU EMAIL.

SAIBA TUDO SOBRE OS

ÚLTIMOS CONCURSOS
http://www.simedicos.pt/Pages/Ultimos-concursos.aspx
34 - BOLETIM DO SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS

TABELA SALARIAL

REGIMES DE TRABALHO
ACORDO 2012

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

TEMPO COMPLETO
POSIÇÃO ÍNDICE

40 h
POSIÇÃO

CATEGORIA

ASSISTENTE
GRADUADO SÉNIOR
(CHEFE DE SERVIÇO)

ASSISTENTE
GRADUADO

35 h

35 h

42 h

TRU
v/mês (€) v/hora (€) v/mês (€) v/hora (€) v/mês (€) v/hora (€)

v/mês (€) v/hora (€)

3

90

5.063,38

29,21

4

200

3.089,93

20,37

4.291,57

28,30

5.664,87

31,13

2

80

4.548,46

26,24

3

195

3.012,68

19,86

4.184,28

27,59

5.523,25

30,35

2

185

2.858,18

18,85

3.969,70

26,17

5.240,00

28,79

1

70

4.033,54

23,27

1

175

2,703,69

17,83

3.755,12

24,76

4.956,76 27,23

5

62

3.621,60

20,89

6

185

2.858,18

18,85

3.969,70

26,17

5.240,00

28,79

4

60

3.518,62

20,30

5

180

2.780,94

18,34

3.864,41

25,47

5.098,38

28,01

3

58

3.415,64

19,71

4

175

2.703,69

17,83

3.755,12

24,76

4.956,76

27,23

2

56

3,312,65

19,11

3

170

2.626,44

17,32

3.647,83

24,05

4.815,14

26,46

2

160

2.471,94

16,30

3.433,25

22,64

4.531,90

24,90

1

54

3.209,67

18,52

1

145

2.240,20

14,77

3.111,39

20,51

4.107,03

22,57

8

53

3.158,18

18,22

7

52

3.106,68

17,92

6

51

3.055,19

17,63

5

50

3.003,70

17,33

5

145

2.240,20

14,77

3.111,39

20,51

4.107,03

22,57

4

49

2.952,21

17,03

4

140

2.162,95

14,26

3.004,10

19,81

3.965,41

21,79

3

48

2.900,21

16,73

3

135

2.085,70

13,75

2.896,81

19,10

3,823,79

21,01

2

47

2.849,22

16,44

4

130

2.008,45

13,24

2.789,52

18,39

3.682,17

20,23

1

45

2.746,24

15,84

1

120

1.853,96

12,22

2.574,94

16,98

3.398,92

18,68

4

105

1.622,21

10,70

2,253,07

14,86

2.974,06

16,34

3

100

1.544,96

10,19

2.145,78

14,15

2.832,43

15,56

4

95

1.467,72

9,68

2.038,49

13,44

2.690,81

14,78

1

90

1.390,47

9,17

1.931,21

12,73

2.549,19

14,01

ASSISTENTE

CLÍNICO GERAL
(NÃO ESPECIALISTA)

TEMPO COMPLETO 35 HORAS S/EXCLUSIVIDADE (RECEBE 72% DO VALOR DO RESPETIVO ÍNDICE)
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 40 HORAS (RECEBE +32% DO VALOR DO RESPETIVO ÍNDICE)
TEMPO
COMPLETO

INTERNATO
MÉDICO

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

2

95

1.937,39

11,18

2.690,81

20,23

1

90

1.835,42

10,59

2.549,19

14,71

AC

73

1.566,42

9,04

INTERNATO MÉDICO COM 40 HORAS (RECEBE +32% DO VALOR DO RESPETIVO ÍNDICE)

SUBSÍDIO ADICIONAL MENSAL DE CLÍNICA
GERAL - 2005 (€)
N. INSCRITOS

A

B

C

D

até 1750

326,85

228,38

181,24

104,76

de 1751 a 2000

353,04

254,04

205,89 129,90

mais de 2000

375,57

278,13

229,42

156,10

(PORTARIA N. 410/2005, DE 11 DE ABRIL) - VALORES CONGELADOS DESDE 2005
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FICHA DE SÓCIO
INSCRIÇÃO
REINSCRIÇÃO
ATUALIZAÇÃO
GÉNERO

F

SÓCIO Nº

M

DATA DE INSCRIÇÃO

-

-

NOME
MORADA
LOCALIDADE

CÓDIGO-POSTAL

TELEFONE

-

E-MAIL

TELEMÓVEL
DATA DE NASCIMENTO
BI/CC

DATA DE VALIDADE

NACIONALIDADE
-

CÉDULA PROFISSIONAL

NÚMERO DE CONTRIBUINTE

ESPECIALIDADE
GRAU/CATEGORIA
MÉDICO INTERNO

ANO

LOCAL DE TRABALHO
LOCALIDADE
ENTIDADE PAGADORA
NÚMERO MECANOGRÁFICO
REGIME CONTRATO TRABALHO EM:

CIT

CTFP

DECLARAÇÃO
Declaro que autorizo o desconto de 1% no vencimento mensal (incluindo Subsídio de Férias e Natal), referente à
quotização do Sindicato Independente dos Médicos.
Data, ..... - ..... - ...........

Assinatura

DIREITOS DOS SÓCIOS
Os sócios com quotização regularizada têm direito a:
1. Eleger e ser eleito para os órgãos do SIM, nos termos dos Estatutos e Regulamento Eleitoral.
2. Participar livremente em todas as actividades do Sindicato, segundo os princípios e normas dos Estatutos
do SIM.
3. Beneficiar de todos os serviços organizados pelo Sindicato na defesa dos seus interesses profissionais,
económicos, sociais e culturais.
4. Beneficiar da quotização sindical e nomeadamente dos fundos de solidariedade nos termos estabelecidos
pelo Conselho Nacional.
5. Ser informado regularmente de toda a actividade do Sindicato.
6. Recorrer para o Conselho Nacional das decisões dos órgãos directivos que contrariem os Estatutos do
SIM ou lesem algum dos seus direitos.
7. Acesso a comparticipação em caso de decisão judicial condenatória por responsabilidade civil ou profissional, por erro ou negligência, dos médicos Internos do Internato Médico/ Ano Comum e Especialistas,
conforme regulamento do Fundo Social.
8. Acesso a comparticipação destinada a minimizar as despesas e encargos que o sócio haja de suportar
com a assistência médica hospitalar própria e do seu agregado familiar, conforme regulamento do Fundo
Social do SIM.
9. Acesso a comparticipação por redução de vencimento em caso de doença e na parte não comparticipada
pelo Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado (ADSE) ou qualquer outra entidade
conforme regulamento do Fundo Social do SIM.
10. Apoio jurídico gratuito em casos sindicais e profissionais.
11. Acesso às disposições e benefícios laborais obtidos com o Acordo Colectivo de Trabalho, ACCEM e ACT
publicados no DL 177/2009 de 4/08/09 e no BTE 41 de 8/11/09.
12. Acesso a apoio financeiro a conceder ao sócio para fazer face a despesas em processos judiciais, conforme
regulamento do Fundo Social do SIM.
13. Acesso a apoio financeiro em situação de emergência, conforme regulamento do Fundo Social do SIM.
14. Acesso ao fundo complemento de reforma/ apoio social familiar (ASF), desde que o Sócio esteja aposentado e tenha pelo menos 15 anos de sindicalização no SIM, conforme regulamento do Fundo Social
do SIM.
15. Acesso ao Fundo para Formação dos Médicos Internos na sua formação pós-graduada, nomeadamente
a participação em Congressos, Cursos, Workshops e Estágios, conforme regulamento do Fundo de Formação do SIM.
16. Acesso a passar férias e fins-de-semana na Isla Canela (Espanha), por baixo preço, num dos 12
apartamentos (T1 e T2) adquiridos pelo SIM, mediante as normas estabelecidas anualmente pelo
Secretariado Nacional.

O Secretariado Nacional
2016
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