
O SESARAM e a técnica da guilhotina 

É público e notório que nos últimos 5 anos a situação laboral na Madeira é sui generis. 

É sabido que os princípios do Estado de Direito, da Democracia e do respeito pelo trabalho 

são ignorados. 

É sabido que os mais elementares direitos sindicais são ignorados. 

Ignorados ao dificultar a defesa dos associados. 

Ignorados ao perseguir selectivamente dirigentes e delegados sindicais. 

Ignorados ao denunciar contratos colectivos, livremente assinados num permanente ataque 

aos sindicatos e a sua actividade. 

Este exotismo assumiu agora um novo patamar ao tentar coagir todos aqueles que falando 

verdade, apontem falhas à instituição. 

Um médico, “por acaso” Conselheiro Nacional do SIM e vogal do Conselho Regional da 

Madeira da Ordem dos Médicos, foi disciplinarmente inquirido e processado por ter 

cumprido a sua obrigação ética ao alertar para a carência de recursos no seu serviço, no 

caso, implantes médicos. 

Foi instado, quase obrigado, a usar outros que, desadequados, poriam em causa a vida dos 

doentes. Assim recusou; mas o seu subserviente Director não o fez, com eventuais 

dramáticas consequências para os doentes. 

Mais, denunciou o facto de administrativamente ter sido decidido deixar de haver médicos 

assistentes de cada doente, sendo agora todos os médicos responsáveis por todos os 

doentes, num evidente incentivo à desresponsabilização. 

Resultado, esse médico foi objecto no mesmo dia do levantamento de três processos 

disciplinares e convocado pela Medicina de Trabalho para avaliação psicológica/psiquiátrica, 

que se efectivou. 

O colega e o departamento jurídico do SIM irão demonstrar a falta de senso dos processos 

persecutórios. 

Moral da história, quem levanta a cabeça no SESARAM arrisca-se a ficar sem ela! 

 

O Secretariado Nacional do SIM manifesta a sua total solidariedade e apoio ao colega 

solicitando à Ordem dos Médicos que exerça os seus poderes de garantia de qualidade dos 

cuidados de saúde. 

O Secretário-Geral 
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