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FNAM apela à greve de 2 e 3 de Julho
e à participação na concentração
A Federação Nacional dos Médicos (FNAM), tendo convocado uma greve nacional de
médicos para o dia 3 de Julho, apela também à participação dos médicos na greve do
dia 2 de Julho, convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM).
A FNAM revê-se nas reivindicações que constam no pré-aviso do SIM e vem, desta
forma, apelar à união de toda a classe médica em torno da melhoria das condições de
trabalho, pela revisão das carreiras e das grelhas salariais, pelo limite de 12 horas em
trabalho de urgência dentro do horário normal e pelo reajustamento das listas de
utentes dos médicos de família para 1.550 utentes.
Após quatro anos de negociações dos sindicatos médicos com este Ministério da
Saúde, muito pouco se avançou. A precariedade do trabalho médico acentua-se, fruto
da falta de investimento na formação especializada e com a falta de vontade em
avançar com o estatuto profissional de desgaste rápido e de risco e penosidade
acrescidos, necessário para garantir a saúde dos médicos.
Esta é a oportunidade de os médicos mostrarem a sua posição de força, de forma a
obrigar o Ministério da Saúde a recomeçar uma negociação séria sobre os problemas
que afectam os médicos.
Por isso, apelamos aos médicos que adiram a ambos os dias de greve, 2 e 3 de
Julho, e que participem na concentração de dia 3 de Julho, em frente ao Ministério da
Saúde, em Lisboa.
A FNAM apela também à compreensão e à solidariedade dos utentes. Esta greve é
também para garantir os seus cuidados de saúde e a qualidade do Serviço Nacional
de Saúde. Nesse sentido, a FNAM convida os utentes a marcarem presença na
concentração.
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