
                                      COMUNICADO 
Reposição do pagamento do trabalho suplementar 

 
 
Os sindicatos médicos há muito tempo vêm chamando a atenção para o problema nos Serviços de Urgência resultante 
da insatisfação e da desmotivação dos médicos perante a manutenção do corte a 50% na remuneração do trabalho 
suplementar no Serviço Nacional de Saúde. 
 
Esta preocupação foi comunicada aos partidos políticos durante a campanha das eleições legislativas de outubro de 
2015, tendo sido obtida a concordância por parte dos partidos que agora suportam o Governo. Foi entretanto objeto de 
exposição em reuniões e ofícios enviados ao Governo, além de ofícios enviados aos Grupos Parlamentares durante a 
discussão do Orçamento do Estado para 2016 na Assembleia da República. 
 
Foi assim com incredulidade que verificámos a manutenção deste corte de 50% na remuneração do trabalho 
suplementar, tanto mais que havia por parte do Ministério da Saúde concordância em relação aos argumentos e à 
justiça da eliminação deste corte, com a demonstração pelos sindicatos de tal não representar um grande aumento de 
despesa já que se pouparia na contratação das empresas prestadoras de serviços, obtendo-se também uma melhoria 
relevante na qualidade e organização dos Serviços de Urgência. 
 
É pública e notória a grande necessidade de médicos qualificados nos Serviços de Urgência com a pressão da procura 
agravada pelo milhão de utentes sem Médico de Família e pela falta de Médicos nalguns serviços. Nos últimos 5 anos 
deixaram o SNS por aposentação cerca de 1800 assistentes graduados sénior e quase 3000 assistentes graduados, uma 
carência agravada pela inexistência de concursos de 2005 a 2012. Grassa a revolta e indignação dos Médicos, pelo 
pagamento indigno associado à sobrecarga de trabalho e à responsabilidade acrescida. Persistem situações em que 
Directores de Urgência ganham menos de 1/3 do que é pago às empresas prestadoras de serviços! 
 
Após a saída dita “limpa” do Programa de Assistência Económica e Financeira, das promessas eleitorais de reposição 
salarial e da viragem de página da austeridade, da cessação de cortes, do anúncio de milhões em investimento, 
associados à manutenção da carga fiscal directa e do aumento da indirecta, NÃO SE PODE PEDIR MAIS PACIÊNCIA AOS 
MÉDICOS. 
 
Assim: 
 

1. O SIM tem disponibilidade e flexibilidade para negociar uma reposição eventualmente faseada, não exige 
retroactivos a 2015 e não exige neste momento discutir a tabela salarial (tenha-se em conta que o Acordo 
assinado em 2012 previa abertura de negociações a partir de 2014). Também nessa altura, e com essa garantia, 
os Sindicatos adiaram a obtenção do fim do congelamento das progressões remuneratórias na última década. 

 
2. O SIM defende em processo negocial que os médicos deixem de ser discriminados negativamente (os 

Médicos são os únicos profissionais obrigados a fazer 200 horas) e vejam ser-lhes aplicado o limite de 150 
horas anuais que é o máximo exigível para todos os outros trabalhadores. 
 

3. O SIM não abdica de que os limites (diários, semanais e anuais) ao trabalho suplementar sejam repostos 
para os profissionais de saúde  
 

4. Os médicos não querem fazer horas suplementares pagas com valores indignos.  
 

5. O SIM irá fazer um referendo aos seus associados para encontrar a melhor forma de terminar esta grave 
injustiça no dia 15 de abril, sendo os resultados apresentados a 25 de Abril. Na reunião do Conselho Nacional 
de 20 de Maio serão tomadas as deliberações adequadas e necessárias. 

 
A qualidade dos cuidados de saúde e a segurança da população têm de ser defendidas. 
 
Lisboa 18 de Março de 2016  

O Secretariado Nacional 
 


