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� A defesa das carreiras médicas
e do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) têm sido o móbil da activi-
dade do Sindicato dos Médicos
da Zona Centro, que já comple-
tou 30 anos. O sindicato esteve
envolvido nas negociações da
revisão do regime da carreira
médica e acordos colectivos de
trabalho, que culminou recente-
mente com a publicação de no-
vos diplomas legais. Sérgio Es-
perança, presidente do SMZC,
considera que esta foi mais uma
batalha ganha. 

«Com a criação dos hospitais
SA, primeiro, e depois dos EPE
(Entidade Pública Empresarial),
havia necessidade de rever o
decreto-lei 73/90, que durante
anos regeu as carreiras médicas.
Por outro lado, também havia
que adaptar a nova legislação do
código de trabalho», refere o res-
ponsável, congratulando-se
com os resultados obtidos pelas
forças sindicais. 

As duas organizações sindi-
cais médicas portuguesas, a
Federação Nacional dos Médi-
cos (FNAM), a que é afecto o
SMZC, e o Sindicato Indepen-

dente dos Médicos (SIM) coor-
denaram esforços para a revisão
do regime legal da carreira
médica e a consequente negocia-
ção colectiva. 

Em Agosto, volvidos meses de
negociações, foram publicados
os diplomas 176/2009 e 177/2009,
que definem, respectivamente, o
regime da carreira dos médicos
em entidades públicas empresa-
riais e nas parcerias em saúde,
integrados no SNS, bem como os
respectivos requisitos de habili-
tação profissional e percurso de
progressão e diferenciação téc-
nico-científica, e o regime de car-
reira especial médica e respecti-
vos requisitos de habilitação
profissional. Já a 23 de Setembro,

foram assinados os acordos
colectivos de trabalho para os
hospitais EPE e para todas as
entidades prestadoras de cuida-
dos integradas no SNS. 

Progressão em 
todas as unidades
Depois da incerteza dos últimos
três anos, «todos os médicos com
contrato individual de trabalho,
readquirem as suas carreiras
médicas. Ficou instituído que
haverá concursos com progres-
sões para os diversos graus e cate-
gorias e foi reaberta uma via para
extensão das carreiras médicas a
todas as unidades, independente-
mente do seu estatuto de gestão»,
explica Sérgio Esperança.

O presidente do SMZC atribui
o êxito das negociações, por um
lado, à mobilização dos próprios
médicos - «na região Centro fize-
mos diversas reuniões em locais
de trabalho» -, mas também à
junção de esforços dos sindica-
tos da FNAM e o SIM. «O acordo
permitiu que apresentássemos
propostas mais coesas e com
determinação, o que levou a bom
termo a nossa luta». 

O responsável lembra que a
nova legislação prevê que os
sindicatos e as comissões de tra-
balhadores sejam ouvidos na
elaboração dos regulamentos
internos das instituições, pelo
que a direcção vai estar atenta e
a preparar-se para intervir nes-
te campo. 

As grelhas salariais e a avali-
ação de desempenho são temas
sobre os quais o sindicato se
debruçará agora. Prevendo ne-
gociações difíceis, Sérgio Espe-
rança frisa que «os médicos
nunca se recusaram a ser ava-
liados, mas lembram que as
suas condições de exercício
profissional são muito especí-
ficas e não foram tidas em con-
ta no decreto-lei publicado no
ano passado».  l
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“Carreiras médicas garantem 
qualidade em saúde”

� A constituição do Sindica-
to dos Médicos da Zona
Centro (SMZC) foi decidida
numa assembleia realizada
a 6 de Julho de 1979, na Esco-
la de Enfermagem Ângelo
da Fonseca. Votaram 279
médicos, pronunciando-se
todos pela criação do sindi-
cato. Sérgio Esperança foi
um dos sócios fundadores e
recorda toda uma época de
grande poder reivindicati-
vo, mas também uma época
em que muito estava por
fazer. «Os médicos mais
novos aguardavam anos
pelos concursos para a espe-
cialidade, não havia regras
instituídas para os concur-
sos de admissão aos hospi-
tais, vivia-se uma grande
frustração». 

A defesa das carreiras
médicas foi, desde a primei-

ra hora, a base da criação
dos sindicatos. Mas não só.
Os organismos sindicais
como o SMZC têm sido
grandes defensores do Ser-
viço Nacional de Saúde
(SNS), criado também em
1979. «As carreiras médicas
impõem regras e serviços
de um nível crescente de
qualidade, com o fim último
de proporcionar melhores
cuidados de saúde à popula-
ção», acrescenta Sérgio
Esperança.

Os mesmos desígnios são
ainda hoje perseguidos pelo
SMZC, apesar dos ganhos
já alcançados. Com o novo
regime da carreira dos
médicos e o acordo colectivo
de trabalho continuamos a
pretender que «as institui-
ções se adeqúem às necessi-
dades da população que ser-
vem e, ao mesmo tempo,
que respondam aos anseios
dos médicos e promovam o
maior desenvolvimento
técnico-científico», acres-
centa o responsável. l

Três décadas 
em defesa 
de uma 
melhor saúde

� As últimas direcções do
SMZC apostaram na reorga-
nização interna, constituin-
do pelouros e trabalhando

em maior proximidade com
os médicos, o que permitiu
crescer em número de sócios.
Sérgio Esperança refere que,
apesar das aposentações -
«que se vão verificar em
maior número nos próximos
anos» - o sindicato, que
abrange os seis distritos da
região Centro, está hoje mui-
to perto dos 1.800 sócios. l

SMZC 
tem perto 
de 1.800 
associados

SÉRGIO ESPERANÇA, presidente do SMZC, sublinha ganhos dos novos acordos colectivos
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Defesa das
carreiras e do 
SNS continua a
mover o Sindicato 
dos Médicos 
da Zona Centro


