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Assinatura de um acordo é sempre um grande dia para o Sindicato 

Independente dos Médicos. 

Em especial num momento em que a contratação coletiva no país está em 

regressão e 3 anos de vicissitudes várias.  

A capacidade de dialogar, de debater, de encontrar soluções esta no nosso 

código genético. 

Participamos neste momento em 8 mesas negociais e assinamos acordos 

com governos da república de diferentes cores políticas, com o Governo 

regional dos Açores, com o grupo Melo no Amadora Sintra, com escala 

Braga. 

 

É pois, um grande dia para os médicos da Região Autónoma e para o 

Serviço Regional de saúde que desta forma cria um quadro de estabilidade 

essencial para a melhoria dos cuidados prestados a População e aumentar 

a cobertura dos utentes sem médico. 

Hoje iremos assinar também o acordo relativo aos médicos em funções 

públicas 

Foi em 2012 que este processo se iniciou num ambiente de crispação, 

tendo sofrido um revés na sua concretização porque o governo da altura 

não se entendeu. 

 

Com o especial empenho do Sua excelência o Sr Dr. Faria Nunes foi 

possível aqui chegarmos e subscrevemos o Acordo e aproveito também 

para enaltecer o trabalho desenvolvido polos gabinetes jurídicos. 



Com este acordo fica garantido a exigência e a qualidade dos cuidados de 

saúde, com mecanismos concursais, avaliação de desempenho, serviços 

mínimos durante a greve e e organização e disciplina do trabalho médico. 

 

É claro que este acordo por si não resolve os graves problemas que o 

sector atravessa, com uma colossal falta de médicos no hospital e nos 

centros de saúde e condições de trabalho precárias que fazem com que 

seja fundamentar o avançar na construção de um Novo Hospital, e seja 

reposto o incentivo á fixação e permanência dos médicos na região 

autónoma. 

Fica igualmente registado aspetos que necessitam se solução a breve 

prazo. A reposição dos incentivos á fixação, o protocolo para trabalho na 

emergência pré hospitalar. 

Importante sinal pelo seu simbolismo é a verba de 0,1 % do Orçamento do 

SESARAM? Destinado a formação. Sendo pioneiro a nível nacional é um 

sinal que a entidade empregadora não descura a formação dos seus 

colaboradores. 

 

Estamos certos que com o trabalho e empenho do Governo e em especial 

do Dr Faria Nunes que será possível mitigar alguns destes problemas 

estando naturalmente o Sim disponível para continuar a trabalhar em 

prole da melhoria das condições de saúde na Região Autonoma da 

Madeira. 

Hoje ultrapassamos importante etapa é fundamental que a burocracia não 

dificulte a sua aplicação 


