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A situação que está criada no nosso país e na grande maioria dos países europeus tem 

conduzido a uma clara regressão civilizacional e à liquidação sucessiva de múltiplos direitos 

laborais e sociais que muitos consideravam irreversíveis. 

Embora não tenha há largos anos nenhuma ligação partidária, sou um dos que não contribuiu 

com o voto para este estado de coisas nem para ter de aturar esta governação. 

Qualquer apreciação daquilo que se passa à nossa volta, permite verificar que as políticas de 

destruição de direitos e de cortes substanciais nos rendimentos têm sido generalizadas a todos 

os sectores laborais, muitos deles com um grande peso numérico e grande experiência de luta 

reivindicativa. 

É este o contexto geral e é neste contexto concreto que se tem desenvolvido o nosso processo 

negocial, sendo certo que ele, contexto, determina e condiciona qualquer solução politica e 

laboral. 

Nos últimos 8 anos, com a criação primeiro dos SA e depois dos EPE, foi inventado o contrato 

individual de trabalho (CIT) e generalizada a sua aplicação sobretudo nas unidades 

hospitalares. 

A escassez de médicos nalguns locais e nalgumas especialidades e uma estratégia bem 

definida para liquidar com as Carreiras Médicas, levou a que as várias administrações 

hospitalares e as ARSs propusessem salários mais atractivos.  

Assim se explica o facto de diversas administrações hospitalares terem insistido com um 

número bastante razoável de médicos para que abandonassem as Carreiras Médicas e 

assinassem CIT com o argumento de lhes poderem pagar mais. 

Ou seja, o objectivo de conseguir destruir as Carreiras Médicas através de uma, entre outras, 

acção de esvaziamento, levava-as a sobrecarregarem os respectivos orçamentos, o que era 

aparentemente um contrasenso. 

Durante esses anos, vários milhares de médicos mais jovens foram sendo confrontados com a 

necessidade de assinarem CIT como única via de assegurarem um emprego com alguma 

estabilidade, porque deixaram de existir concursos de entrada nas Carreiras, a par de terem 

deixado de existir os outros concursos de progressão e diferenciação. 

Esses CIT, não permitem nenhuma progressão técnico-científica nem de carácter salarial. 

Em diversos CIT assinados por responsabilidade exclusiva de cada médico, houve salários 

propostos com base numa regra de 40h em DE ( +/-3100 euros). 

Nalguns locais e por razões que a razão desconhece, mas que as amizades e os 

conhecimentos não negam, houve CIT de 40h com valores substancialmente mais altos. 

A grande maioria dos CIT que se foram conhecendo apontavam para salários abaixo desses 

3100 euros e nos último ano e meio começaram a proliferar CIT de 40h com salários entre 

1500 e 2000 euros, sendo de lembrar que os concursos abertos mais recentemente têm como 

vencimento previstos de 2100 euros. 



Em Dezembro do ano passado, foi efectuada uma grave tentativa de nivelar por baixo todos os 

salários dos CIT através da Lei do OE e foi a rápida intervenção dos 2 Sindicatos que permitiu 

impedir essa medida. 

Essa intervenção foi ditada pela posição de princípio de defender direitos adquiridos, 

independentemente das arbitrariedades que conduziram à definição de salários tão dispares 

entre médicos que fazem a mesma coisa e que têm o mesmo numero de anos como 

especialistas. 

Existem hoje muitos CIT que estabelecem inclusive 24h de SU e foi com esse argumento que a 

delegação governamental apresentou à mesa das negociações essa proposta. 

As reuniões negociais foram decorrendo num clima muito determinado pelo recurso sucessivo 

à máquina de calcular para ir avaliando quais os impactos orçamentais que tal ou tal solução 

teria. 

O MS e o MF foram alterando as propostas de salário-base de entrada na Carreira em função 

de outras medidas, chegando a admitir 2900 euros se houvessem 24h de SU no horário 

normal, o que foi liminarmente rejeitado pelos Sindicatos. 

Depois, também apresentaram a proposta de suplementos para quem fizesse SU, em 24h, 

mas o salário-base seria 2300 euros mais 600 a 700 para esse adicional. 

No dia 19/9 e já depois de ter havido uma interrupção da reunião para que as duas delegações 

negociais reunissem entre si, o MS apresentou um conjunto de pontos que faziam 

aproximações às posições sindicais, embora na parte salarial se ficasse por um montante 

aquém das legítimas expectativas. 

Nesta reunião, e num esforço derradeiro para encontrar uma solução global para as várias 

matérias em discussão, as 2 organizações sindicais colocaram como mínimo 2900 euros, 

enquanto o MS/MF tinham enviado na véspera uma proposta com 2400 euros. 

O ponto da situação actual, com várias reuniões que ainda se vão realizar, nomeadamente dos 

CSP, já o fiz aqui. 

 

Depois das opiniões, desencontradas, já manifestadas neste espaço quero transmitir o 

seguinte: 

1- Qualquer negociação é condicionada por contextos gerais. 

Estar a negociar matérias salariais num país falido e quando todos os outros sectores 

profissionais têm cortes substanciais nos seus vencimentos é uma coisa e negociar em tempo 

de "vacas gordas" é outra. 

Este é um facto tão objectivo quanto dramático que deveria superar a cegueira e a pura má-

língua de várias das opiniões expressas. 

A pluralidade de opiniões é saudável, como é óbvio, mas a deturpação dos factos e a negação 

mais confrangedora da realidade é que espanta em várias opiniões, para mais vindas de quem 

tem uma licenciatura superior. 

Não há negociações absolutas do "tudo ou nada" em nenhuma parte do mundo. 



Negociar implicar ganhar numas matérias, ter de ceder noutras e estabelecer compromissos 

que depois permitam avançar de novo. 

2- Algumas opiniões manifestadas, de um radicalismo doentio, chegaram ao ponto de dizer que 

as matérias referidas, a começar pelos 2760 euros, eram desde logo um mau acordo e até um 

insulto. 

Mas mau acordo e insulto porquê ? Porque está em cima da mesa um salário inferior a 3000 

euros !!! E isto quando alguns desses colegas até aceitaram CIT com valores bem inferiores. 

Quanto às outras matérias, nem uma palavra fundamentada. 

Alías, têm sido até colocadas questões sobre horas de formação e outros aspectos deste tipo 

quando já estão nos ACT há 3 anos e já estavam também nos anteriores DLs das Carreiras 

Médicas. 

A preguiça em ler os documentos legais que regulam importantes direitos leva, muitas vezes, a 

fazer afirmações sem nexo. 

3- Existia uma estratégia montada pelo Govº de acabar com as Carreiras Médicas ( e dos 

outros profissionais) e nesse sentido surge aquele iníquo concurso público de milhões de horas 

ao mais baixo preço. 

Com esse instrumento, todos os médicos seriam pagos por empresas por preços ainda mais 

baixos. 

Sem a entrada de novos especialistas, as Carreiras rapidamente definhariam e chegariam à 

inevitável extinção, com a correspondente degradação salarial extrema do trabalho médico. 

Como é sabido, e de acordo com a legislação comunitária, qualquer concurso aberto só pode 

ser eliminado por graves questões ilegais ou de inconstitucionalidade, caso contrário as 

instancias da UE accionam os mecanismos de violação da livre concorrencia como já 

aconteceu diversas vezes com outras matérias. 

Assim, os 2 Sindicatos desencadearam, de imediato, o respectivo processo de pedido de 

insconstitucionalidade, que está a correr, junto do PJ. 

Ora, esta questão do concurso passará a estar blindada no futuro e tanto mais blindada quanto 

maior for o numero de médicos que preencham vagas na Carreira em cada ano. 

4- Outros assuntos fulcrais nesta discussão global foram o DL nº 62/79 e os concursos para os 

vários patamares das Carreiras.  

Sem a entrada de novos especialistas para as Carreiras, sem esse "sague novo", não é 

possivel defendê-las. 

A questão dos concursos é absolutamente vital para a qualidade e a dignidade da profissão 

médica. 

Ligado a isto, não nos podemos esquecer da Lei do Acto Médico em negociação com a OM. 

Se fracassarem as negociações com os sindicatos alguém acredita que o Govº está 

interessado em concretizar com a OM a negociação desta matéria isolada ? 

5- As opiniões de cada um são legitimas. 

No entanto, em diversos casos, temos verificado que tudo se resume aos 3000 euros ou mais e 

tudo o resto é dispensável. 



Noutros casos, é mesmo a perspectiva de Carreira Médica que é dispensável/descartável. 

Noutros casos ainda, é a procura da deturpação dos factos para tentarem atingir raciocínios 

sem qualquer substância palpável, resvalando para um mero exercício de má-lingua. 

Aliás, esta é uma tradição cultural desde há séculos, dado que o nosso país é o único no 

mundo que tem uma corrente literária das "cantigas de escárnio e mal-dizer". 

Aquilo que, apesar de tudo, mais me indigna é conhecer alguns dos mais inflamados 

prosadores contra a eventualidade de um acordo e verificar que aqui neste espaço na 

impessoalidade da discussão são tão corajosos e radicais e nos seus locais de trabalho são 

submissos e ordeiros perante as chefias e administrações.  

E mais! Alguns deles, tendo sido convidados para delegados ou dirigentes sindicais 

esquivaram-se apavorados. 

É duro e difícil dar a cara nos locais de trabalho, no dia-a-dia, para fazer frente aos desmandos 

dos comissários políticos, é verdade, mas não podem é vir para uma discussão aberta 

travestidos de impolutos e corajosos defensores dos interesses médicos. 

6- As Carreiras Médicas, ao longo de décadas, têm constituído um instrumento insubstituível 

de garantia da qualidade da profissão médica e reconhecidas como tal no plano internacional. 

Neste espaço electrónico existem muitos médicos com interesses muito diferentes e com 

perspectivas da profissão muito diferenciadas. 

A primeira linha de demarcação para mim, é que pautei sempre a minha acção sindical na 

defesa intransigente das Carreiras Médicas e do substracto organizativo e operacional que as 

permite desenvolverem-se, o SNS. 

Estive na negociação dos anteriores DLs das Carreiras (310/82 e 73/90) e nos mais recentes 

ACT. 

Apesar dos vários processos persecutórios de que fui objecto ao longo dos anos nunca me 

verguei a qualquer Poder político ou Govº. 

Nunca coloquei a minha assinatura em qualquer documento que prejudicasse direitos 

adquiridos ou as Carreiras. 

Esta eventualidade de acordo não preenche as necessidades e expectativas dos colegas, mas 

nunca poderá com seriedade ser considerado lesivo de qualquer aspecto estrutural da 

profissão médica 

A intervenção sindical, na minha opinião, não pode ser mercenarizada por mais ou menos 

euros em detrimento de direitos sociais e laborais, bem como de aspectos relativos à própria 

dignidade da profissão. 

A questão fulcral neste momento é assegurar emprego estável e com direito à progressão 

técnico-científica e salarial, que os concursos em desenvolvimento permitem. 

É óbvio que o montante de entrada não é o mais adequado ao reconhecimento integral da 

diferenciação técnico-científica da profissão. 

Se se evoluir para um acordo, será para assegurar as Carreiras e aspectos essenciais do 

trabalho médico, minimizar os estragos e estabelecer uma "âncora" que permita partir para 

nova acção negocial em momento mais propício a melhores resultados. 



Ao contrário de outros que se colocam na posição do tudo ou nada, e habitualmente 

conseguem "nada", eu sempre preferi "um pássaro na mão, do 2 ou 3 a voar". 

7- Sempre fui um dos mais cépticos da delegação sindical conjunta relativamente a este 

processo, mas chegados a um ponto destes e com a situação geral que está à nossa volta e 

que só um "cego" não vê, acho que deve funcionar o princípio da Responsabilidade. 

Mesmo em relação ao montante salarial de entrada não são só aspectos negativos. 

As actuais 35h representam +/- 1800 euros brutos e o acréscimo de 1/7 da carga horária é 

acompanhada por 50% de aumento. 

Mesmo no tempo das vacas gordas quando entravam diariamente paletes de dinheiro da então 

CEE, o aumento de 7h (35-42h), um 1/5 da carga horária teve um acréscimo de 25%. E só em 

1999 é que subiu para 32%. 

A título ainda de exemplo, os chefes de serviço que em 35h têm de salário +/- 3000 euros, e 

com a nova tabela passariam para 5000 euros. 

Num momento destes isto é uma afronta ou é prejudicial aos médicos ?  

Digam-me um único sector profissional com estes resultados negociais ? 

 

Assumirei as minhas posições com toda a frontalidade como sempre fiz, e aqueles que são tão 

radicais e firmes nas palavras desafio-os a virem para as estruturas médicas para assumirem a 

defesa de todos os médicos e a conseguirem harmonizar no plano reivindicativo esses 

interesses diferentes, e enfrentando as administrações, os ministros e secretários de estado. 

E mais importante, assumirem com toda a transparência perante os colegas as 

responsabilidades pelas suas opiniões e pelos resultados práticos da sua acção. 

 

É isto que sempre fiz como dirigente sindical e que neste espaço tenho feito ao longo da minha 

participação. 

Ainda faltam várias horas de reunião para se conseguir evoluir, ou não, para um eventual 

acordo. 

Desenvolverei todos os esforços para que até ao lavar dos cestos se encontrem ainda mais 

soluções e compromissos benéficos para os médicos.  

Aqueles que de forma elevada colocaram aqui criticas e fizeram sugestões diferentes o meu 

grande agradecimento porque me permitiu à mesa das negociações levantar questões 

pertinentes e até abrir portas para um futuro próximo de discussão como são uma politica de 

incentivos quer para fixação noutras zonas como em função de objectivos contratualizados.  

Com má-lingua é que nunca se construiu nada de útil !!! 
 

 


