
 

 

 

 

 

  
 

 

COMUNICADO 
 

A 23 de Julho de 2010, foram assinados pelos Sindicatos Médicos, o Governo Regional da Madeira 

e o SESARAM, os Acordos Colectivos de Trabalho da Carreira Medica Única, com quatro anos de 

vigência prevista. 
 

O SESARAM, a 30 de Março de 2012, e o Governo Regional da Madeira, três meses depois, 

denunciaram surpreendentemente esses acordos. 
 

As propostas apresentadas aos Sindicatos continham pontos inaceitáveis e alguns contrários à lei, 

visando: 
 

- Impor horas extraordinárias sem qualquer limite, contrariando a Constituição, as leis nacionais e 

internacionais; 

- Indefinir o horário de trabalho, por forma a abranger todos os sete dias da semana; 

- Retirar o descanso compensatório após 24 h de urgência; 

- Impor a diminuição do tempo previsto para a formação medica; 

- Indefinir o local de trabalho, por forma a abranger todo o arquipélago. 
 

Na reunião de 10 de Agosto, os representantes do Governo e do SESARAM declararam não estar 

mandatados para retirar ou modificar substancialmente as propostas de agravamento acima 

mencionadas. 

Os Sindicatos, entre outros argumentos, jurídicos e de ordem sindical, lembraram que o despacho 

do Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais, de 14 de Junho de 2012, segundo o qual " a 

matéria a aprovar nos IRC, deverá observar no essencial o que sobre a mesma matéria estiver 

acordado a nível nacional ", estava a ser, surpreendentemente, desrespeitado na Mesa Negocial 

justamente pelos representantes das entidades empregadoras. 
 

A reunião terminou com a declaração formal dos representantes do Governo e do SESARAM de 

que nada mais poderia ser abordado visto que não possuíam mandato para o efeito. Acrescentaram 

ainda que, seguidamente, seriam encaradas as iniciativas legalmente previstas. 
 

Como se deve concluir, ficou assim consumada a rotura negocial, da exclusiva responsabilidade do 

Governo e do SESARAM. 
 

Consequentemente, devem todos os médicos da RAM ter presente que se mantêm em vigor os 

IRCT celebrados em 15 de Julho de 2010, tal qual publicados no JORAM, pelo que, os 

Sindicatos médicos exortam todos os interessados em redobrar a vigilância sobre o 

escrupuloso cumprimento dos mesmos até ao fim do respectivo período de vigência e de 

sobrevigência, isto é, até ao ano de 2016." 
 

 

P’lo SMZS/FNAM 

A Dirigente do SMZS 

Pilar Vicente 

P’lo SIM 

O Secretário-Geral do SIM 

Jorge Roque Cunha 

                              


