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LISTA “A”
MANIFESTO ELEITORAL
DIGNIFICAR A PROFISSÃO MÉDICA, FORTALECER O SNS
 PRINCÍPIOS GERAIS
O Sindicato dos Médicos da Zona Centro (SMZC) tem como principal compromisso a defesa
dos interesses e aspirações dos médicos nele associados, independentemente do seu grau de carreira
e local de trabalho, no plano individual e colectivo.
O SMZC continuará a usar todos os meios ao seu alcance, para através da via da negociação
sindical conduzir a políticas e acordos de incidência organizacional e salarial, que beneficiem os
seus representados e contribuam para uma correcta reorganização e reestruturação dos serviços de
saúde, podendo assim corresponder aos anseios e aspirações dos utentes.
O SMZC é parte integrante e autónoma da Federação Nacional dos Médicos (FNAM),
participando na aplicação para a próximo triénio da Política Reivindicativa da FNAM, a aprovar no
próximo Congresso (22, 23 e 24 de Outubro de 2010).
O nosso Sindicato empenhar-se-á em ultrapassar as resistências e desinvestimento do
Governo, em configurar instrumentos regulares de intervenção social na gestão e no desenvolvimento
de políticas sociais.

 LINHAS DE ORIENTAÇÃO PROGRAMÁTICA
A Lista A propõe-se, para o triénio 2010/2013, orientar a sua linha de acção para a consolidação e
continuidade dos seguintes objectivos estratégicos:

A- MELHOR TRABALHO
O nosso compromisso será lutar pela melhoria das condições de trabalho e concretamente:
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 Romper com a lógica que explica horários longos, pluriemprego, elevados níveis de
precariedade (CAP e CIT a termo certo)
 Exigir formação qualificada pela entidade patronal
 Fortalecer a participação dos médicos na vida das unidades de saúde
 Unidades de Saúde com meios tecnológicos de informação e comunicação que facilitem e
racionalizem os procedimentos, aumentando a sua eficiência, qualidade assistencial e prontidão
na resposta.
 Exigir à entidade patronal que assegure a criação de Serviços de Higiene e Segurança e
Saúde Ocupacional, nos termos da legislação em vigor.
 Promover a Criação das comissões de Higiene, Segurança e Saúde, definidas legalmente.
 Intervir junto da entidade patronal para que assuma um seguro de responsabilidade civil
profissional relativamente à actividade profissional do(a) médico(a), reconhecendo assim
a actividade médica como penosa e desgastante.
 Criar um seguro de complemento de reforma

B- MAIS QUALIDADE
•

O Sindicato continuará a afirmar a vontade de intervir na definição da legislação com incidência
na política de saúde.

•

O Sindicato continuará a defender a criação de condições estruturais, financeiras e de gestão
dos recursos humanos, de acordo com altos padrões de dignidade e de qualidade Europeus.

•

Reafirmamos a necessidade de dar passos decisivos no sentido da distinção clara e
inequívoca entre o sector público e os sectores privado e social

•

Reafirmamos a urgente criação de mecanismos de responsabilização daqueles a quem se
deve a degradação da gestão económica e financeira e de recursos humanos e materiais do
SNS. Nesse sentido, continuaremos a manter a nossa atenção e o nosso empenhamento
em melhorar a legislação que diga respeito à “Gestão das Unidades de Saúde”
Consideramos ainda como medidas importantes:
 Prioridade na redução do grave défice de médicos de família e de saúde pública, através de
uma correcta planificação dos recursos humanos.
 Aplicação, aos médicos, de incentivos de fixação nas zonas carenciadas.
 Apoiar legislação que contribua para o necessário aperfeiçoamento da Carreira Médica, da
melhoria da formação médica contínua e da implementação de programas de melhoria contínua
da qualidade.
 Adopção de medidas eficazes de articulação entre os Centros de Saúde e os Hospitais,
nomeadamente com o desenvolvimento dos Sistemas de informação e consultadorias.
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C- REFORÇAR O SMZC
-EXPANSÃO DA ACTIVIDADE SINDICAL NAS UNIDADES DE SAÚDE:
 Criar condições para a eleição de delegados sindicais nas unidades de saúde.
 Realização regular de visitas programadas aos hospitais e centros de saúde.
 Campanha de angariação de novos sócios, especialmente de jovens médicos.
 Elaboração de um guia, actualizado, de facilidades concedidas aos sócios.
-REESTRUTURAÇÃO INTERNA:
 Manter a consolidação das finanças, com o objectivo de uma eficaz contenção de custos e
aumento das receitas.
 Continuar as acções necessárias para concretizar a construção de Sede própria.
 Aprofundar a ligação ao gabinete jurídico.
 Estabelecer novos protocolos com entidades de modo a obter regalias para os sócios.
- FÓRUM PERMANENTE DE REFLEXÃO E DEBATE:
 Consolidar o funcionamento regular das Comissões de apoio (Ex. Medicina Geral e Familiar,
Carreira Hospitalar, Saúde Pública, Núcleo de Internos, etc) à actividade da Direcção, de modo
a aprofundar e a dinamizar a intervenção reivindicativa.
 Aprofundar as relações de cooperação com as Associações de Estudantes de Medicina e
Associações Médicas das Carreiras de Clínica Geral, Hospitalar, Saúde Pública, Jovens
Médicos e Ordem dos Médicos.
 Reforçar os contactos e a cooperação com os vários Sindicatos da área da saúde.
 Contribuir empenhadamente para o contínuo reforço da FNAM.
Nesse sentido, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro deverá oferecer a todos os sócios:
3.1. Participação
Assegurar e a aperfeiçoar os mecanismos de participação e consulta (questionários anónimos, news
letter, uso da página da Net, etc) , por forma a que cada vez mais sócios participem de forma activa e
interveniente no processo de decisão sobre as matérias mais importantes da actividade sindical.
3.2. Informação - Interacção
Melhorar a comunicação com os sócios utilizando as novas tecnologias, como seja manter
actualizado o Site do SMZC, criar Boletim Informativo on line que possibilite, em tempo útil, aos
sócios e à opinião pública, o conhecimento da posição do Sindicato sobre os diversos assuntos que
interessam aos médicos e manter envio de uma news letter sindical.
3.3. Assistência Sindical e Jurídica
Continuar a manter um Gabinete Jurídico que garanta qualificada assessoria jurídica, presencialmente
duas vezes por semana e via internet, com consultas grátis a todos os sócios que a requeiram.
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3. Conferências Sindicais – Debates
Realização de conferências sindicais em torno de problemas específicos, enriquecendo com estes
contributos a definição das linhas de orientação reivindicativa do Sindicato.
3.5. Publicações
Editar durante o seu mandato manuais ou publicações sobre “Legislação Médica”, nomeadamente
sobre os novos decretos da carreira médica.
4-Dinamização Cultural
Incentivar que uma comissão cultural possa desenvolver actividades nesta área.

D- MAIS EFICIÊNCIA E SALÁRIO CONDIGNO
O SMZC assumirá um programa reivindicativo, que passa nomeadamente por:
1. Defesa intransigente da Carreira Médica.
2. Estruturação geral da Carreira baseada numa estrutura piramidal por categoria profissional,
progressão na vertical (categorias) e evolução na horizontal (escalões) e uma remuneração
assente em competências (avaliação externa - graus), no desempenho (avaliação interna) e um
terceiro eixo baseado na criação de um sistema de incentivos (contratualização e avaliação).
3. Grelha Salarial Exigência de uma grelha salarial condigna
Caro(a) Sócio(a),
O SMZC tem à sua frente um futuro de clara intervenção no panorama da POLÍTICA DE SAÚDE. Daí
que aspire naturalmente a continuar a aumentar a sua influência e representatividade na defesa dos
direitos, interesses e aspirações dos médicos.
O SMZC quer contribuir para consolidar a posição de liderança que a FNAM assume
indubitavelmente no contexto do sindicalismo médico.
O SMZC consciente de que já iniciamos uma nova era com o reequacionar dos modelos de
estruturação dos cuidados de saúde, vai continuar empenhadamente na defesa de:
•

Um SNS tal como está estabelecido na Constituição da República Portuguesa e baseado em
exigentes critérios de qualidade;

•

Carreira Médica como instrumento insuperável da qualidade do exercício profissional e dos
serviços de saúde;

•

Reestruturação e reforma dos serviços de saúde que privilegiem a inovação e a definição de
respostas aos problemas emergentes.

O SMZC apela aos médicos e aos seus sócios em particular para que sejam actores
intervenientes na política de saúde reforçando o sindicalismo médico.
Contribui para o desenvolvimento do NOSSO SINDICATO.
VOTA NA LISTA A
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