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As razões que determinaram a decisão das duas organizações sindicais médicas, SIM e FNAM, 
de avançarem para uma greve foram determinadas pelos sucessivos adiamentos e boicotes 
negociais durante 5 meses por parte de uma delegação governamental integrada pela 
secretaria de estado da saúde e pela secretaria de estado da Administração Pública. 

Há cerca de 1 mês, as duas organizações sindicais médicas anunciaram a sua intenção de 
realizarem uma greve, tendo emitido o respectivo aviso prévio de greve no limite do prazo 
legal, há cerca de 15 dias. 

Somente nos últimos dias e em especial nas últimas 48 horas o Ministério da Saúde tem vindo 
a anunciar profusamente à comunicação social a sua disposição em negociar, sem nunca se ter 
dirigido formal e directamente às organizações sindicais, e sem nunca ter apresentado em 
tempo útil, qualquer contraproposta relativa aos objectivos contidos nos avisos prévios de 
greve emitidos e passível de merecida e incontornável análise e discussão. 

Simultaneamente, o Ministro da Saúde veio introduzir novos e graves factores de 
conflitualidade ao ameaçar com a requisição civil dos médicos face a uma greve que respeita 
todos os parâmetros legais e constitucionais, e que assegura integralmente todos os serviços 
mínimos em vigor. 

Afirmar publicamente a vontade de negociar e ao mesmo tempo ameaçar os seus 
interlocutores sindicais, é um comportamento que não é admissível e não é susceptível de 
qualquer transigência. 

As duas organizações sindicais sempre mostraram um efectivo e sério empenhamento 
negocial e foi o Ministério da Saúde que durante meses desrespeitou todos os anteriores 
compromissos nessa matéria e, formalmente, rompeu as negociações. 

Perante o exposto, as duas organizações sindicais médicas consideram que não existem as 
mais elementares condições para se poder concretizar qualquer reunião negocial no escasso 
período de tempo que medeia até à greve nos dias 11 e 12 de Julho. 
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