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Notícias

Nota de Imprensa - Renovação do Acordo de Cooperação com os Serviços Médicos de

Cuba

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), I.P., e os Serviços

Médicos da República de Cuba assinaram, no dia 30 de abril de 2014, a IV

renovação do Acordo de Cooperação para a Prestação de Serviços Médicos,

acordo que foi assinado pela primeira vez em 2009.

Esta renovação veio dar resposta a situações que não estavam suficientemente acauteladas como a

substituição dos profissionais de saúde cubanos antes do prazo. E estipulou-se ainda que os médicos

cubanos colocados em Portugal terão que cumprir, quando aplicável, o mesmo horário de urgências que os

médicos portugueses, ou seja, de até 18 horas semanais, as quais poderão ser desenvolvidas para

assegurar o funcionamento dos Serviços de Urgência Básica (SUB).

A contratação de médicos cubanos foi iniciada em 2009 e face à continuada carência de recursos humanos

e ao crescente aumento de pedidos de reforma de médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF) o Ministério

da Saúde deu continuidade à contratação destes profissionais, como uma das formas de responder às

necessidades da população, sobretudo em zonas muito carenciadas.

Nesse sentido, a renovação deste acordo não deve ser analisada como uma medida isolada, mas no

âmbito de um conjunto de medidas que o Ministério da Saúde tem vindo a implementar para reforçar o

acesso da população ao SNS e a oferta de serviços de saúde nos cuidados de saúde primários,

respondendo de forma efetiva à insuficiência de médicos especialistas em MGF sentida nos últimos anos

em zonas específicas do território nacional e habitualmente mais carenciadas de médicos de família.

Por que se trata de um acordo bilateral entre dois Estados, o Estado português assumiu o compromisso de

pagar mensalmente ao Estado cubano, por cada profissional que exerça funções ao abrigo do mencionado

acordo, um valor correspondente, a 4 230 euros mensais. O valor agora pago pela contratação de médicos

cubanos sofreu uma redução substancial, face ao valor inicial.

No que se refere à remuneração dos médicos em Portugal, de acordo com a atual tabela de 40 horas em

vigor, esta varia entre 2 746,24 euros e 5 063,38 euros, referentes ao ingresso na categoria de assistente e

na última posição remuneratória da categoria mais elevada – assistente graduado sénior, respetivamente. A

estes valores acrescem os encargos sociais correspondentes, em regra, 23,75%, o que totaliza, para cada

um dos casos, 3 398,47 euros e 6 265,93 euros mensais. Um montante que pode ser superior quando se

tratam de profissionais a exercer numa Unidade de Saúde Familiar (USF) B.

Por outro lado, nos contratos em regime de prestação de serviço, a responsabilidade das entidades

contratantes esgota-se, à semelhança do que sucede com os Médicos Cubanos, com o pagamento da

remuneração contratualizada. Neste caso e para os médicos que exerçam funções no SNS, e para uma

carga horária semanal de 40 horas, o encargo com cada profissional poderá ascender, em média, a 4 800

euros, tomando por referência os valores fixados no despacho n.º 10428/2015 - 25 euros/hora para médicos

não especialistas e 30 euros/hora para médicos especialistas.

 Os 51 médicos cubanos que chegarão em setembro serão colocados nas zonas mais carenciadas em

termos de profissionais de saúde e de maior densidade populacional, designadamente Alentejo, Algarve e

Lisboa e Vale do Tejo, regiões onde a colocação destes profissionais se tem revelado mais difícil ou onde

há maior insuficiência, apesar dos vários concursos abertos.

Destes profissionais de saúde, 26 destinam-se a substituir médicos cubanos que deixaram de trabalhar em

Portugal e 25 virão reforçar o SNS, assegurando a prestação de cuidados de saúde primários a mais 47 500

utentes.

Neste momento Portugal tem 18 médicos cubanos de MGF no SNS, num universo de 7 651 médicos

portugueses de MGF.

De salientar, neste contexto, que ao longo dos últimos três anos o Ministério da Saúde tem contratado todos
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os médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar disponíveis em Portugal, designadamente através

da agilização de procedimentos de recrutamento a nível nacional e regional e da abertura de 5 concursos

para MGF com mais de mil vagas em apenas dois anos, estando em curso um concurso para recrutar

médicos que se encontravam fora do SNS.

Sendo reconhecida a escassez de médicos de família no nosso país, o Ministério da Saúde tem vindo a

suscitar junto da Ordem dos Médicos, a quem cabe definir a idoneidade e a capacidade formativa dos

serviços, a necessidade de aumentar as vagas para o internato médico de Medicina Geral e Familiar.

Entre outras medidas que estão a ser consideradas pelo Ministério da Saúde, compete referir o reforço da

contratação de médicos aposentados para os cuidados de saúde primários, que se encontra em fase de

desenvolvimento. Atualmente estão ao serviço do SNS 297 médicos reformados.
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