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Acordo coletivo entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE e outros e a Federação
Nacional dos Médicos - FNAM e outro - Alteração e
texto consolidado
Para garantir a prestação de cuidados de saúde com a
qualidade que se impõe, o Serviço Nacional de Saúde deve
HVWUXWXUDUVH HP FDUUHLUDV SHUIHLWDPHQWH GH¿QLGDV TXH DVsegurem que os serviços e estabelecimentos se encontrem
GRWDGRVFRPSUR¿VVLRQDLVGHYLGDPHQWHTXDOL¿FDGRVHGLVSRníveis para corresponder às necessidades dos utentes.
Neste sentido, e no que respeita ao pessoal médico, foi
celebrado entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, e outros e a Federação Nacional dos Médicos FNAM e o Sindicato Independente dos Médicos, um acordo
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e
Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009.
Reconhecendo as partes a necessidade de proceder a al-

JXPDVDOWHUDo}HVHHPSDUWLFXODUD¿[DURFRUUHVSRQGHQWH

regime remuneratório, aquele acordo coletivo de trabalho
YHLRDVRIUHUDOJXPDVDOWHUDo}HVPDWHULDOL]DGDVQRWH[WRSXblicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de
janeiro de 2013.
No âmbito do processo de contratação coletiva acabado
GHUHIHULUHFRPRGHFRUUHHPWHUPRVH[SUHVVRVGDFRUUHVpondente ata de entendimento, datada de 14 de outubro de
 DV SDUWHV FRPSURPHWHUDPVH D DFRPSDQKDU D H[HFXção do acordo, o que foi feito através da comissão tripartida
prevista, tendo igualmente sido, desde logo, assumido que,
volvidos que fossem dois anos e na sequência do acompanhamento do acordo, seria equacionada a possibilidade de,
FDVRWDOVHMXVWL¿FDVVHVHUHPUHYLVWRVRVLQVWUXPHQWRVMXUtdicos em vigor.
Assim, e na sequência do processo de contratação coletiva que se iniciou no passado dia 24 de outubro de 2014,
as partes concordam na alteração das seguintes cláusulas do
acordo coletivo de trabalho, celebrado entre o Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, e outros e a Federação Nacional dos
Médicos - FNAM e o Sindicato Independente dos Médicos,
publicado em Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 41, de
8 de novembro de 2009, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo acordo coletivo de trabalho publicado no
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro de

FXMRDQH[R,, SRVLo}HVUHPXQHUDWyULDV IRLUHWL¿FDGR

no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 23, em 22 de junho

Cláusula 8.ª
Atividade privada e incompatibilidades

1- 1RVWHUPRVGRQ~PHURGD%DVH;;;,GD/HLGH%DVHV

GD6D~GHDRVWUDEDOKDGRUHVPpGLFRVpSHUPLWLGRH[HUFHUD

atividade privada, em regime de trabalho autónomo, mediante a mera apresentação à entidade empregadora pública de
compromisso de honra de que, por esse motivo, não resulta
qualquer condição de incompatibilidade, conforme modelo

GH GHFODUDomR TXH FRQVWD GR DQH[R ,,, DR SUHVHQWH DFRUGR

dele fazendo parte integrante.
2- […]
3- […]
4- […]
a) […]
b) […]
c) […]
5- São consideradas atividades privadas e condições inFRPSDWtYHLVQRPHDGDPHQWHRH[HUFtFLRGHIXQo}HVGHGLreção técnica de entidades da área da saúde, convencionadas
ou não, por parte de trabalhadores médicos com funções de

GLUHomRHFKH¿DQRkPELWRGRVHVWDEHOHFLPHQWRVHVHUYLoRV

do SNS, bem como a titularidade de participação superior a
10 % no capital social de entidades convencionadas, por si
ou por cônjuge e pelos ascendentes ou descendentes do 1.º
grau.
Cláusula 32.ª
Normas particulares de organização e disciplina do trabalho médico

1- A regulamentação das normas particulares de organização e disciplina do trabalho na carreira médica deve ser
objeto de acordo de empresa no âmbito de cada entidade

S~EOLFDHPSUHVDULDORQGHRVWUDEDOKDGRUHVPpGLFRVH[HUFHP

funções.
2- O procedimento negocial previsto no número anterior
entre cada entidade empregadora e as associações sindicais
outorgantes deve ser desencadeado até 30 dias após o início
de vigência da presente cláusula e estar concluído nos 90
dias subsequentes.
3- Constituem matérias a regular em cada convenção coletiva referida no número um, designadamente:
a) Organização do trabalho médico;
b) Intervalos de descanso;
c) Regime de descansos compensatórios;

GHSURFHGHQGRVHLJXDOPHQWHjUHSXEOLFDomRGRWH[WR

integral consolidado.

Cláusula 1.ª
Área e âmbito

1- […]
2- […]
3- Para os efeitos do disposto na alínea g) do artigo 492.º

GR&yGLJRGR7UDEDOKR GRUDYDQWH&7 DSURYDGRSHOD/HL

n.º 7/2009, de 12 de fevereiro - as entidades celebrantes estimam que serão abrangidos pela presente convenção coletiva
39 entidades empregadoras e 4255 trabalhadores.
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d) 3URFHGLPHQWRGH¿[DomRGRKRUiULRGHWUDEDOKR
/LVERDGHMXOKRGH

Pelas entidades públicas empresariais:
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE;
Centro Hospitalar do Algarve, EPE;
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE;
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE;
Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE;
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE;
&HQWUR+RVSLWDODUGH/HLULD3RPEDO(3(
&HQWUR+RVSLWDODUGH/LVERD2FLGHQWDO(3(
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Centro Hospitalar de São João, EPE;
Centro Hospitalar de Tondela - Viseu, EPE;

DSURYDGDSHOD/HLQGHGHDJRVWRYHPGHFODUDU

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE;
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE;
Centro Hospitalar do Porto, EPE;
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE;
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE;
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE;
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE;

YHUVRVORFDLVFRUUHVSRQGHQWHDRH[HUFtFLRGD0HGLFLQDHP
UHJLPHOLEHUDODTXDOQmRpLQFRPSDWtYHOQHPFRQÀLWXDVRE
TXDOTXHUIRUPDFRPDVIXQo}HVTXHRDRUDGHFODUDQWHH[HUFH

&HQWUR+RVSLWDODUGR%DL[R9RXJD(3(

&HQWUR+RVSLWDODU/LVERD&HQWUDO(3(
&HQWUR+RVSLWDODU/LVERD1RUWH(3(

sob compromisso de honra, que vai iniciar a prestação de
atividade privada, com caráter habitual, remunerada, em dino Serviço Nacional de Saúde, no âmbito da carreira médica.
0/A ora declarante compromete-se a fazer cessar imediatamente a sua atividade privada acima referida, no caso de
RFRUUrQFLDVXSHUYHQLHQWHGHFRQÀLWR
 ORFDO 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE;
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE;
Hospital Distrital de Santarém, EPE;
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE;
Hospital de Faro, EPE;
Hospital Garcia de Orta, EPE;

$VVLQDWXUD

 GDWD

»

I

Hospital Santa Maria Maior, EPE;
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco
Gentil, EPE;

Área, âmbito, vigência, denúncia e revisão

,QVWLWXWR 3RUWXJXrV GH 2QFRORJLD GH /LVERD )UDQFLVFR

8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGR$OWR0LQKR(3(
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGR%DL[R$OHQWHMR(3(
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGD*XDUGD(3(
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGH0DWRVLQKRV(3(
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGR1RUGHVWH(3(
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGR1RUWH$OHQWHMDQR(3(

de

Texto consolidado

+RVSLWDOGH0DJDOKmHV/HPRV(3(

Gentil, EPE;
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco
Gentil, EPE;

de

Cláusula 1.ª
Área e âmbito

1- 2 SUHVHQWH DFRUGR FROHWLYR GH WUDEDOKR

GRUDYDQWH
$&7 DSOLFDVHHPWRGRRWHUULWyULRFRQWLQHQWDOGD5HS~EOLFD

Portuguesa.
2- 2$&7 DSOLFDVH D WRGRV RV WUDEDOKDGRUHV PpGLFRV ¿liados nas associações sindicais outorgantes que, vinculados

SRU FRQWUDWR LQGLYLGXDO GH WUDEDOKR GRUDYDQWH WUDEDOKDGRU
PpGLFR H[HUFHPIXQo}HVQDVHQWLGDGHVSUHVWDGRUDVGHFXL-

Carlos José das Neves Martins, mandatário.
Fernando José Montenegro Sollari Allegro, mandatário.

dados de saúde que revistam natureza empresarial, integraGDVQR6HUYLoR1DFLRQDOGH6D~GHTXHRVXEVFUHYHP GRUD-

Pelas associações sindicais:
Pela Federação Nacional dos Médicos - FNAM:
Dr.ª Merlinde Madureira, mandatária.
Pelo Sindicato Independente dos Médicos:
Dr. Jorge Paulo Seabra Roque Cunha, mandatário.
Dr. Paulo Simões, mandatário.
Dr. Ricardo Mexia, mandatário.

YDQWHHQWLGDGHHPSUHJDGRUD 

3- Para os efeitos do disposto na alínea g) do artigo 492.º

GR&yGLJRGR7UDEDOKR GRUDYDQWH&7 DSURYDGRSHOD/HL

n.º 7/2009, de 12 de fevereiro - as entidades celebrantes estimam que serão abrangidos pela presente convenção coletiva
39 entidades empregadoras e 4255 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência, sobrevivência, denúncia e revisão

ANEXO III
«F QRPH FRPSOHWR Q~PHUR GD FpGXOD SUR¿VVLRQDO H
FDWHJRULD SUR¿VVLRQDO  QD TXDOLGDGH GH ¿OLDGRD QXP GRV
Sindicatos dos Médicos, a quem se aplica por este facto o
disposto na cláusula 8.ª, número 1, do Acordo Coletivo de
Trabalho n.º 41, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, em 8 de novembro de 2009, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo acordo coletivo de trabalho, publicado
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro

FXMRDQH[R,, SRVLo}HVUHPXQHUDWyULDV IRLUHWL¿FDGR

no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 23, de 22 de junho

GHEHPFRPRQRVWHUPRVGD/HLGH%DVHVGD6D~GH

1- O ACT entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da
sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego e vigora
pelo prazo de quatro anos.
2- Decorrido o prazo de vigência previsto no número anterior, e não havendo denúncia por qualquer das partes, o ACT
renova-se por períodos sucessivos de dois anos.
3- A denúncia pode ser feita por qualquer das partes, com
a antecedência de seis meses, e deve ser acompanhada de
proposta de revisão, total ou parcial, bem como da respetiva
fundamentação.
4- Havendo denúncia, o ACT renova-se por um período
de 18 meses.
5- As negociações devem ter início nos 15 dias úteis pos-
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teriores à receção da contraproposta e não podem durar mais
de 12 meses, tratando-se de proposta de revisão global, nem
mais de seis meses, no caso de renovação parcial.
6- Decorrido o prazo de 12 meses previsto no número anterior, inicia-se a conciliação ou a mediação.
7- Decorrido o prazo de três meses desde o início da conciliação ou mediação e no caso de estes mecanismos de resolução se terem frustrado, as partes acordam em submeter as
questões em diferendo a arbitragem voluntária, nos termos
da lei.
II
Cláusula 3.ª
3HU¿OSUR¿VVLRQDO

1- &RQVLGHUDVH©WUDEDOKDGRUPpGLFRªRSUR¿VVLRQDOOHJDO-

PHQWHKDELOLWDGRDRH[HUFtFLRGDPHGLFLQDFDSDFLWDGRSDUD

o diagnóstico, tratamento, prevenção ou recuperação de doenças ou outros problemas de saúde, e apto a prestar cuidados e a intervir sobre indivíduos, conjuntos de indivíduos ou
grupos populacionais, doentes ou saudáveis, tendo em vista
a proteção, melhoria ou manutenção do seu estado e nível
de saúde.
2- $LQWHJUDomRQDFDUUHLUDPpGLFDGHWHUPLQDRH[HUFtFLR
das correspondentes funções.
3- 2WUDEDOKDGRUPpGLFRH[HUFHDVXDDWLYLGDGHFRPSOHQD

UHVSRQVDELOLGDGHSUR¿VVLRQDOHDXWRQRPLDWpFQLFRFLHQWt¿FD
DWUDYpVGRH[HUFtFLRFRUUHWRGDVIXQo}HVDVVXPLGDVFRRSHUD
FRPRXWURVSUR¿VVLRQDLVFXMDDomRVHMDFRPSOHPHQWDUjVXD

e coordena as equipas multidisciplinares de trabalho constituídas.
Cláusula 4.ª
Integração na carreira médica

Os trabalhadores médicos abrangidos pelo presente ACT

VmRREULJDWRULDPHQWHLQWHJUDGRVQXPDFDUUHLUDSUR¿VVLRQDO

designada carreira médica, nos termos do diploma legal que

GH¿QHRUHJLPHOHJDOGDFDUUHLUDDSOLFiYHODRVPpGLFRVQDV

entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde,

HPUHJLPHGHJHVWmRH¿QDQFLDPHQWRSULYDGRVLQWHJUDGDVQR

Serviço Nacional de Saúde.
Cláusula 5.ª

A carreira médica é pluricategorial e estrutura-se nas seguintes categorias:
a) Assistente;
b) Assistente graduado;
c) Assistente graduado sénior.
Cláusula 6.ª
4XDOL¿FDomRPpGLFD

GDIRUPDomRSUR¿VVLRQDOGRVPpGLFRVQDFDUUHLUDPpGLFDH

compreende os seguintes graus:
a) Especialista;
b) Consultor.
2- $ TXDOL¿FDomR GRV WUDEDOKDGRUHV PpGLFRV HVWUXWXUDVH
HPJUDXVHQTXDQWRWtWXORVGHKDELOLWDomRSUR¿VVLRQDODWULEXtdos pelo Ministério da Saúde e reconhecidos pela Ordem dos
Médicos em função da obtenção de níveis de competência
diferenciados e sujeitos a procedimento concursal.
Cláusula 7.ª
Aquisição e utilização do grau

&DUUHLUDSUR¿VVLRQDOHGH¿QLomRGHIXQo}HV

Estrutura da carreira

capacidades e conhecimentos técnicos adquiridos ao longo

1- O grau de especialista adquire-se com a obtenção do título de especialista, após conclusão, com aproveitamento, do
internato médico da especialidade.
2- O grau de consultor adquire-se após habilitação efetuada por procedimento concursal que tenha por base, cumulativamente:
a) Avaliação curricular;
b) 3URYDGHYHUL¿FDomRGHDSURIXQGDPHQWRGHFRPSHWrQcias;

c) ([HUFtFLRHIHWLYRGXUDQWHFLQFRDQRVGHIXQo}HVFRPR

grau de especialista.
3- Os trabalhadores médicos integrados na categoria de assistente da carreira médica que obtenham o grau de consultor, na sequência de aprovação no procedimento concursal a
que se refere o número anterior, são integrados na categoria
de assistente graduado.
4- 1RH[HUFtFLRHSXEOLFLWDomRGDVXDDWLYLGDGHSUR¿VVLRnal o trabalhador médico deve sempre fazer referência ao
grau detido.
Cláusula 8.ª
Atividade privada e incompatibilidades

1- 1RVWHUPRVGRQ~PHURGD%DVH;;;,GD/HLGH%DVHV
GD6D~GHDRVWUDEDOKDGRUHVPpGLFRVpSHUPLWLGRH[HUFHUD
atividade privada, em regime de trabalho autónomo, mediante a mera apresentação à entidade empregadora pública de
compromisso de honra de que por esse motivo não resulta
qualquer condição de incompatibilidade, conforme modelo

GH GHFODUDomR TXH FRQVWD GR DQH[R ,,, DR SUHVHQWH DFRUGR

dele fazendo parte integrante.
2- A acumulação com funções privadas, em regime de trabalho subordinado, depende de autorização da entidade empregadora e não pode determinar para o Serviço Nacional de
Saúde qualquer responsabilidade pelos encargos resultantes

GRVFXLGDGRVSRUHVWDIRUPDSUHVWDGRVDRVVHXVEHQH¿FLiULRV

3- A autorização para a acumulação de funções privadas,
em regime de trabalho subordinado, é concedida a requerimento do trabalhador médico interessado, nos termos legais,
devendo mediar um intervalo de tempo não inferior a uma
KRUDHQWUHRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVDDFXPXODU

4- Não depende de autorização da entidade empregadora,

RH[HUFtFLRSHORWUDEDOKDGRUPpGLFRHPUHJLPHGHWUDEDOKR

autónomo, a título remunerado ou não, das seguintes ativi1- $ TXDOL¿FDomR PpGLFD WHP SRU EDVH D REWHQomR GDV dades:
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a) &ULDomR GH REUDV GR GRPtQLR OLWHUiULR FLHQWt¿FR H DUtístico;
b) Realização de conferências, palestras e cursos breves;
c) Elaboração de estudos e pareceres médicos.
5- São consideradas atividades privadas e condições inFRPSDWtYHLVQRPHDGDPHQWHRH[HUFtFLRGHIXQo}HVGHGLreção técnica de entidades da área da saúde, convencionadas
ou não, por parte de trabalhadores médicos com funções de

g) Coadjuvar os assistentes graduados seniores da sua área
de especialidade.
3- Ao assistente graduado sénior são atribuídas as funções
de assistente e de assistente graduado, cabendo-lhe ainda:
a) Coordenar atividades assistenciais de investigação cienWt¿FDHGHIRUPDomRPpGLFDQDiUHDGDVXDHVSHFLDOLGDGH

b) Coordenar os processos de acreditação;
c) ([HUFHUTXDQGRQRPHDGRFDUJRVGHGLUHomRHFKH¿D
d) Coadjuvar o diretor de serviço nas atividades de gestão;
e) Substituir o diretor de serviço da respetiva área nas suas

GLUHomRHFKH¿DQRkPELWRGRVHVWDEHOHFLPHQWRVHVHUYLoRV

do SNS, bem como a titularidade de participação superior a
10 % no capital social de entidades convencionadas, por si
ou por cônjuge e pelos ascendentes ou descendentes do 1.º
grau.
Cláusula 9.ª
ÈUHDVGHH[HUFtFLRSUR¿VVLRQDO

faltas e impedimentos.

Cláusula 11.ª
ÈUHDGHPHGLFLQDJHUDOHIDPLOLDU

1- Ao assistente são atribuídas, nomeadamente, as seguintes funções:
a) Prestar cuidados de saúde globais e continuados a uma

1- $ FDUUHLUD PpGLFD RUJDQL]DVH SRU iUHDV GH H[HUFtFLR
SUR¿VVLRQDOFRQVLGHUDQGRVHGHVGHMiFULDGDVDViUHDVKRV- OLVWDGHXWHQWHVLQVFULWRVFRPXPDGLPHQVmRGHQRPi[LPR
pitalar, medicina geral e familiar, saúde pública, medicina 1900 utentes, correspondentes a 2358 unidades ponderadas,
legal e medicina do trabalho.
pela qual é responsável, individualmente e em equipa, bem
2- Cada área prevista no número anterior tem formas de como desenvolver atividades de prevenção das doenças e,
H[HUFtFLRDGHTXDGDVjQDWXUH]DHFRQWH~GRGDDWLYLGDGHTXH ainda, promover a gestão da sua lista;
desenvolve, nos termos das cláusulas seguintes.
b) ([HUFHUQRVFHQWURVGHVD~GHIXQo}HVGHDSRLRGHFDrácter
transitório, aos utentes sem médico de família;
Cláusula 10.ª
c) Registar no processo clínico os atos, diagnósticos e procedimentos;
Área hospitalar
d) Orientar e seguir os doentes na utilização de serviços de
1- Ao assistente compete, nomeadamente:
saúde
a que entenda referenciá-los para adequada assistêna) Prestar as funções assistenciais e praticar atos médicos
cia,
nomeadamente
quanto a cuidados hospitalares, mediante
diferenciados;
UHODWyULRHVFULWRFRQ¿GHQFLDO
b) Registar no processo clínico os atos, diagnósticos e proe) Promover a articulação com outros níveis de prestação
cedimentos;
de
cuidados com o objetivo de proceder à sua adequada conc) Participar na formação dos médicos internos;
tinuidade;
d) ,QWHJUDUHFKH¿DUDVHTXLSDVGHXUJrQFLDLQWHUQDHH[f) Responsabilizar-se por unidades funcionais do centro
terna;
de
saúde;
e) 3DUWLFLSDUHPSURMHWRVGHLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FD
g)
Participar na formação dos médicos internos;
f) Integrar programas de melhoria contínua da qualidade;
h)
3DUWLFLSDUHPSURMHWRVGHLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FD
g) Desempenhar funções docentes;
i)
Integrar programas de melhoria contínua da qualidade;
h) Responsabilizar-se por unidades médicas funcionais;
j)
Desempenhar funções docentes;
i) Articular a prestação e a continuidade dos cuidados de
l)
Participar em júris de concurso;
saúde com os médicos de família;
m)
([HUFHU QRV FHQWURV GH VD~GH IXQo}HV LQWHJUDGDV QRV
j) Participar em júris de concurso;
programas
de saúde pública, designadamente as de assistênl) Assegurar as funções de assistente graduado ou de ascia
global
às
populações.
VLVWHQWH JUDGXDGR VpQLRU TXDQGR QmR H[LVWDP RX QDV VXDV
2Ao
assistente
graduado são atribuídas as funções de asfaltas e impedimentos.
sistente
e
ainda
as
de:
2- Ao assistente graduado são atribuídas as funções de asa) Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos
sistente e ainda as de:
internos
e dos médicos assistentes;
a) Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos
b)
&RRUGHQDUDGLQDPL]DomRGDLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FD
internos e dos médicos assistentes;
c) Coordenar a dinamização de projetos de bioética;
b) Coordenar programas de melhoria contínua da qualidad) Coordenar a dinamização de projetos de informatização
de;
clínica
e de telemedicina;
c) &RRUGHQDUDGLQDPL]DomRGDLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FD
e)
Coordenar
os protocolos de diagnóstico, terapêuticos e
d) Coordenar a dinamização de projetos de bioética;
de
acompanhamento;
e) Coordenar a dinamização de projetos de informatização
f) Coadjuvar os assistentes graduados seniores.
clínica e de telemedicina;
3Ao assistente graduado sénior são atribuídas as funções
f) Coordenar os protocolos de diagnóstico, terapêuticos e
de
assistente
e de assistente graduado, cabendo-lhe ainda:
de acompanhamento, bem como a gestão dos internamentos
a)
Coordenar
atividades assistenciais de investigação cienHGDFRQVXOWDH[WHUQD
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Cláusula 13.ª

Wt¿FDHGHIRUPDomRPpGLFDQDiUHDGDVXDHVSHFLDOLGDGH

b) Coordenar os processos de acreditação;
c) Desempenhar cargos de direomRHFKH¿DQRPHDGDPHQWH

de membro do conselho clínico;
d) Coadjuvar a direção clínica dos centros de saúde nas
atividades de gestão;
e) Substituir o coordenador de unidade da respetiva área
nas suas faltas e impedimentos.
Cláusula 12.ª
Área de saúde pública

1- Ao assistente são atribuídas, nomeadamente, as seguintes funções:
a) Assegurar as atividades de promoção da saúde e prevenção da doença na população em geral ou em determinados grupos que a integram;
b) ,GHQWL¿FDUQHFHVVLGDGHVGHVD~GH
c) Monitorizar o estado de saúde da população e seus de-

Área de medicina legal

1- Ao assistente são atribuídas, nomeadamente, as seguintes funções:
a) Prestar as funções médico-legais e praticar atos periciais diferenciados;
b) Elaborar relatórios e pareceres médico-legais;
c) Participar na formação dos médicos internos;
d) ,QWHJUDUDHVFDODGHH[DPHVSHULFLDLVPpGLFROHJDLVXUgentes;
e) Orientar o pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica
e o pessoal técnico-ajudante de medicina legal na realização
das suas tarefas;
f) 3DUWLFLSDUHPSURMHWRVGHLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FD
g) Integrar programas de melhoria contínua da qualidade;
h) Desempenhar funções docentes;
i) Responsabilizar-se por unidades funcionais médico-

terminantes;
d) Promover e participar na formação dos médicos internos e na formação pré-graduada, pós-graduada e contínua

-legais;
j) Articular a prestação e a continuidade da intervenção
PpGLFROHJDOFRPRVPpGLFRVGDVUHVWDQWHViUHDVGHH[HUFt-

e) Participar na articulação das atividades de saúde pública

l) Participar em júris de concurso;
m) Assegurar as funções de assistente graduado ou de as-

GRVGLYHUVRVJUXSRVSUR¿VVLRQDLVTXHLQWHJUDP

com as da medicina geral e familiar e hospitalar;
f) Gerir programas e projetos nas áreas de defesa, proteção
e promoção da saúde da população, no quadro dos planos
nacionais de saúde ou dos respetivos programas ou planos
regionais ou locais de saúde, nomeadamente vacinação, saúde ambiental, saúde escolar, saúde ocupacional e saúde oral;
g) Responsabilizar-se por unidades funcionais de saúde
pública;
h) Cooperar com a autoridade de saúde;
i) Desempenhar funções docentes;
j) 3DUWLFLSDUHPSURMHWRVGHLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FD
l) Integrar programas de melhoria contínua da qualidade;
m) Participar em júris de concursos;
n) Praticar atos médicos assistenciais nos limites do seu

SHU¿OSUR¿VVLRQDO

2- Ao assistente graduado são atribuídas as funções de assistente e ainda as de:
a) Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos
internos e dos médicos assistentes;
b) Coordenar programas de melhoria contínua da qualidade;
c) Promover a investigação e a vigilância epidemiológicas;
d) Desenvolver a investigação em saúde pública;
e) Coordenar a dinamização de projetos de informatização
relativos às áreas da saúde pública;
f) Coadjuvar os assistentes graduados seniores.
3- Ao assistente graduado sénior são atribuídas as funções
de assistente e assistente graduado e ainda:
a) Coordenar atividades de investigação e de formação
médica em saúde pública;
b) Avaliar o impacte das várias intervenções em saúde;
c) Coordenar os processos de acreditação;
d) 'HVHPSHQKDUFDUJRVGHGLUHomRHFKH¿D

FLRSUR¿VVLRQDO

VLVWHQWH JUDGXDGR VpQLRU TXDQGR QmR H[LVWDP RX QDV VXDV

faltas e impedimentos.
2- Ao assistente graduado são atribuídas as funções de assistente e ainda as de:
a) Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos
internos e dos médicos assistentes;
b) Coordenar programas de melhoria contínua da qualidade;
c) &RRUGHQDUSURMHWRVGHLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FD
d) Coordenar projetos de bioética;
e) Coordenar projetos de informatização médico-legal e de

telemedicina;
f) Coordenar os protocolos de intervenção médico-legal,
bem como a gestão e gabinetes médico-legais e outras unidades funcionais;
g) Coadjuvar os assistentes graduados seniores da sua área
de especialidade.
3- Ao assistente graduado sénior são atribuídas as funções
de assistente e de assistente graduado, cabendo-lhe ainda:
a) &RRUGHQDUDWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FDHGHIRUmação médica na área da sua especialidade;
b) Coordenar os processos de acreditação;
c) Coadjuvar o diretor de serviço nas atividades de gestão;
d) ([HUFHUDVIXQo}HVGHGLUHWRUGHVHUYLoR
e) Substituir o diretor de serviço nas suas faltas e impedi-

mentos, quando para tal designado.
Cláusula 14.ª

Área de medicina do trabalho

1- Ao assistente são atribuídas, nomeadamente, as seguintes funções:
a) Realizar a vigilância médica dos trabalhadores da enti-

GDGHHPSUHJDGRUDHPLWLQGRDVUHVSHWLYDV¿FKDVGHDSWLGmR
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bem como desenvolver atividades de prevenção dos acidenWHVGHWUDEDOKRHGDVGRHQoDVSUR¿VVLRQDLV

b) Registar, no processo clínico, os atos, diagnósticos e

SURFHGLPHQWRV JDUDQWLQGR D VXD FRQ¿GHQFLDOLGDGH SHUDQWH

terceiros, nomeadamente a entidade empregadora;
c) Tomar decisões de intervenção médica que, na sua avaliação, se imponham em cada caso;
d) Orientar e seguir os trabalhadores doentes ou sinistrados na utilização de serviços de saúde a que entenda referenciá-los para adequada assistência, mediante relatório escrito

FRQ¿GHQFLDOEHPFRPRSURFHGHUHDFRPSDQKDURVSURFHVVRV
GH QRWL¿FDomR REULJDWyULD GH GRHQoD SUR¿VVLRQDO RX D VXD

presunção fundamentada;
e) Responsabilizar-se por serviços de saúde ocupacional;
f) Promover a articulação com as outras áreas da saúde
ocupacional;
g) Desenvolver programas de promoção, prevenção e vigilância da saúde nos locais de trabalho, bem como de avaliação das condições de trabalho e o seu impacte na saúde dos
WUDEDOKDGRUHVHDYDOLDomRHJHVWmRGRVULVFRVSUR¿VVLRQDLV

h) Participar nas atividades de informação e formação dos

trabalhadores e prestar informação técnica, na fase de pro-

MHWRHGHH[HFXomRVREUHDVPHGLGDVGHSUHYHQomRUHODWLYDV

às instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho;
i) Participar na formação dos médicos internos;
j) 3DUWLFLSDUHPSURMHWRVGHLQYHVWLJDomRFLHQWt¿FD
l) Integrar programas de melhoria contínua da qualidade;
m) Desempenhar funções docentes;
n) Participar em júris de concurso;
o) Colaborar em programas de saúde pública.

FOiXVXODVHpLQGHSHQGHQWHGRH[HUFtFLRGHFDUJRVGH
GLUHomRHFKH¿DRVTXDLVGHSHQGHPH[FOXVLYDPHQWHGHGH-

cisão e escolha do órgão de administração da entidade empregadora.
Cláusula 16.ª
Subordinação

1- Sem prejuízo do disposto na lei e das orientações e
princípios emanados da autoridade legalmente competente,
os poderes de autoridade e direção próprios do empregador,
incluindo o poder disciplinar, são da competência do órgão
de administração da entidade empregadora e podem ser delegados nos termos do disposto nos números seguintes.
2- O órgão de administração pode delegar, total ou parcialmente, nos responsáveis hierárquicos de nível adequado, os
poderes referidos no número anterior, tendo em vista, nomeadamente, a articulação das funções essenciais da prestação
de cuidados e a gestão integrada dos recursos.
3- O estabelecido nos números anteriores não pode preju-

GLFDUDVFRPSHWrQFLDVWpFQLFDHFLHQWt¿FDDWULEXtGDVSRUOHL
QHPRQH[RIXQFLRQDOGHSULPHLUDOLQKDGHFDGDSUR¿VVLRQDO

ao responsável da unidade orgânica a que se encontre adstrito.
Cláusula 17.ª
3URFHVVRELRJUi¿FRLQGLYLGXDO

2- Ao assistente graduado são atribuídas as funções de assistente e ainda as de:
a) Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos
internos e dos médicos assistentes;
b) Coordenar os programas de promoção, prevenção, vigilância da saúde, de avaliação das condições de trabalho e

ULVFRVSUR¿VVLRQDLVHGRVHXUHVSHWLYRLPSDFWHQDVD~GHGRV

trabalhadores;
c) Coordenar programas de melhoria contínua da qualidade;
d) Desenvolver a investigação em medicina do trabalho e
saúde ocupacional;
e) Coordenar e dinamizar projetos de informatização relativos à medicina do trabalho e à saúde ocupacional;
f) Coadjuvar os assistentes graduados seniores.
3- Ao assistente graduado sénior são atribuídas as funções
de assistente e de assistente graduado, cabendo-lhe ainda:
a) Coordenar atividades de investigação e de formação
médica em medicina do trabalho;
b) Coordenar os processos de acreditação;

1- A cada trabalhador médico corresponde um processo
ELRJUi¿FR LQGLYLGXDO GH TXH FRQVWDP SHOR PHQRV RV HOHmentos relativos ao nome, datas de nascimento e admissão,

PRGDOLGDGHV GRV FRQWUDWRV FDUUHLUD SUR¿VVLRQDO QtYHLV GH

remuneração, outros abonos e incentivos recebidos, funções
desempenhadas, datas de início e termo das férias, licenças,
faltas que impliquem perda de remuneração ou diminuição
dos dias de férias, sanções disciplinares e outros elementos
UHODWLYRVjELRJUD¿DSUR¿VVLRQDOUHOHYDQWHVSDUDHIHLWRV¿Vcais e de segurança social.
2- 2SURFHVVRELRJUi¿FRLQGLYLGXDOpRUJDQL]DGRHPDQWLdo pelos serviços de pessoal da entidade empregadora e só
pode ser consultado pelo próprio trabalhador médico a que
respeite ou por outrem por mandato escrito deste, nos termos da lei, podendo este copiar e solicitar certidões gratuitas, mediante requerimento prévio à entidade empregadora,
mesmo após a cessação do contrato de trabalho, sem prejuízo da competência própria das autoridades de inspeção e
judiciárias.
3- 2SURFHVVRELRJUi¿FRLQGLYLGXDOSRGHVHURUJDQL]DGRH

PDQWLGRHPVXSRUWHGLJLWDO¿FDQGRVXMHLWRjOHJLVODomRHP

vigor relativa à proteção de dados pessoais.

c) 'HVHPSHQKDUFDUJRVGHGLUHomRHFKH¿D
d) Coadjuvar o diretor de serviço nas atividades de gestão;
e) Substituir o diretor de serviço nas suas faltas e impedi-

mentos.

III

Admissão e período experimental

Cláusula 15.ª

Cláusula 18.ª

,QGHSHQGrQFLDGDVIXQo}HVGHJHVWmR

Recrutamento

2GHVHQYROYLPHQWRGDFDUUHLUDSUR¿VVLRQDOSUHYLVWRQDV
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médica regulada pelo presente ACT, incluindo a mudança de
categoria, é feito mediante processo de seleção.
2- O processo de seleção previsto no número anterior é da
H[FOXVLYD FRPSHWrQFLD GR yUJmR GH DGPLQLVWUDomR GD HQWLdade empregadora, com respeito pelas regras previstas no
presente ACT e nas demais normas legais aplicáveis, dos
princípios da publicidade prévia, igualdade de oportunidades, imparcialidade, boa-fé e não-discriminação.
Cláusula 19.ª

se referem os números anteriores, sempre que o contrato por
tempo indeterminado tenha sido imediatamente precedido da
constituição de um vínculo, nas modalidades de contrato a

WHUPRUHVROXWLYRRXHPFRPLVVmRGHVHUYLoRSDUDRH[HUFtFLR

1- 3DUD D DGPLVVmR j FDWHJRULD GH DVVLVWHQWH p H[LJLGR R
grau de especialista.
2- Para a admissão à categoria de assistente graduado é

da formação médica especializada, com a mesma entidade
empregadora.
7- 'XUDQWH R SHUtRGR H[SHULPHQWDO TXDOTXHU GDV SDUWHV
pode, por qualquer forma, denunciar o contrato de trabalho,
sem aviso prévio nem necessidade de invocação de causa,
não havendo direito a indemnização.
8- (P FDVR GH GHQ~QFLD GR FRQWUDWR QR SHUtRGR H[SHULmental, presume-se apenas que a parte denunciante perdeu
RLQWHUHVVHQDPDQXWHQomRGRFRQWUDWRHPUHVXOWDGRGDH[periência.

3- Para a admissão à categoria de assistente graduado sé-

IV

&RQGLo}HVGHDGPLVVmR

H[LJLGRRJUDXGHFRQVXOWRU

QLRUVmRH[LJLGRVRJUDXGHFRQVXOWRUHWUrVDQRVGHH[HUFtFLR

Direitos, deveres e garantias das partes

efetivo com a categoria de assistente graduado.
Cláusula 20.ª

A)'LVSRVLo}HVJHUDLV

Reconhecimento de graus e categorias

Os graus atribuídos pelo Ministério da Saúde e reconhecidos pela Ordem dos Médicos no âmbito das carreiras
PpGLFDVH[LVWHQWHVjGDWDGDHQWUDGDHPYLJRUGR'HFUHWR-

/HLQGHGHDJRVWRRXDRDEULJRGDUHVSHWLYD
FRQYHUVmRRSHUDGDQRVWHUPRVGD/HLQ$GH

de fevereiro, bem como as categorias, são oponíveis para a
elegibilidade necessária aos procedimentos de recrutamento
previstos no presente ACT.
Cláusula 21.ª
Período experimental

1- 2SHUtRGRH[SHULPHQWDOFRUUHVSRQGHDRWHPSRLQLFLDOGH
H[HFXomRGRFRQWUDWRHGHVWLQDVHDFRPSURYDUVHRWUDEDOKD-

Cláusula 22.ª
Princípio geral

1- As entidades empregadoras e os trabalhadores médicos,
no cumprimento das respetivas obrigações, assim como no

H[HUFtFLR GRV FRUUHVSRQGHQWHV GLUHLWRV GHYHP SURFHGHU GH

boa-fé.
2- 1D H[HFXomR GR FRQWUDWR GH WUDEDOKR GHYHP DV SDUWHV
FRODERUDUQDREWHQomRGDPDLRUSURGXWLYLGDGHH¿FiFLDHH¿FLrQFLDEHPFRPRQDSURPRomRKXPDQDSUR¿VVLRQDOHVRcial do trabalhador.
Cláusula 23.ª

GRU PpGLFR SRVVXL DV FRPSHWrQFLDV H[LJLGDV SHOR SRVWR GH

Deveres da entidade empregadora

SHUtRGRH[SHULPHQWDOWHPDGXUDomRGHGLDV
5- 1RV FRQWUDWRV GH WUDEDOKR D WHUPR R SHUtRGR H[SHUL-

Wt¿FD EHP FRPR D GHRQWRORJLD SUR¿VVLRQDO GR WUDEDOKDGRU

1- Sem prejuízo de outras obrigações, a entidade empretrabalho que vai ocupar.
2- 2 SHUtRGR H[SHULPHQWDO FRPHoD D FRQWDUVH D SDUWLU gadora deve:
a) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabaGR LQtFLR GD H[HFXomR GD SUHVWDomR GH WUDEDOKDGR QHOD VH
incluindo as ações de formação ministradas pela entidade lhador médico;
b) Pagar pontualmente a retribuição e outras prestações
empregadora ou frequentadas por determinação desta, desde
pecuniárias, de forma justa e adequada;
TXHQmRH[FHGDPPHWDGHGDTXHOHSHUtRGR
c) Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do pon3- 3DUDHIHLWRVGDFRQWDJHPGRSHUtRGRH[SHULPHQWDOVmR
considerados os dias de descanso semanal e feriados, mas to de vista físico como moral;
d) 3URPRYHUHIDFLOLWDUDIRUPDomRSUR¿VVLRQDOGRVWUDEDQmR VmR WLGRV HP FRQWD RV GLDV GH IDOWDV DLQGD TXH MXVWL¿cadas, de licença e de dispensa, bem como de suspensão do lhadores médicos nos termos da lei e do presente acordo afeWDQGRSDUDRHIHLWRRVUHFXUVRV¿QDQFHLURVQHFHVViULRV
contrato.
e) Respeitar a autonomia e competência técnica e cien4- Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, o
mental tem a seguinte duração:
a) 30 dias para contratos de duração igual ou superior a
seis meses;
b) 15 dias nos contratos a termo certo de duração inferior
a seis meses e nos contratos a termo incerto cuja duração se
preveja não vir a ser superior àquele limite.
6- &RQVLGHUDVH FXPSULGR R SHUtRGR H[SHULPHQWDO D TXH

médico;

f) 1mRVHRSRUQHPGHTXDOTXHUIRUPDLPSHGLURH[HUFtFLR

de cargos em organizações representativas dos trabalhadores
médicos;

g) 3UHYHQLUULVFRVHGRHQoDVSUR¿VVLRQDLVWHQGRHPFRQWD

a proteção da segurança e saúde do trabalhador médico, e
indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho;
h) Adotar, no que se refere à segurança e saúde no traba-

3203

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, 22/11/2015

lho, as medidas que decorram da aplicação das prescrições
legais e convencionais vigentes;
i) Fornecer aos trabalhadores médicos uniformes e outro
YHVWXiULRSDUDXVRSUR¿VVLRQDOQRVWHUPRVGH¿QLGRVHPUHgulamento próprio e providenciar pela sua limpeza e higienização;
j) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos de acidente e doença;
l) Manter permanentemente atualizado o processo biográ-

FLRQDGRV FRP R VHX WUDEDOKR TXH OKH IRUHP FRQ¿DGRV SHOD

m) Dar publicidade às deliberações que diretamente respeitem aos trabalhadores mpGLFRVGHVLJQDGDPHQWHD¿[DQGR-as
nos locais próprios e divulgando-as através de correio eletrónico interno, de modo a possibilitar o seu conhecimento, em
tempo oportuno, pelos interessados, sem prejuízo do estabelecido no número 2 da presente cláusula;
n) Em geral, cumprir e fazer cumprir o ACT e a lei.
2- O dever de publicidade, a que se refere a alínea m) do
número anterior, tem como limite os termos em que a entidade empregadora se encontra legalmente obrigada a prestar
informações às estruturas de representação coletiva dos trabalhadores, não abrangendo, nomeadamente, as informações

VXMHLWDQGRVHVHPSUHTXHSDUDWDOVROLFLWDGRDRVH[DPHVGH

¿FRGRWUDEDOKDGRUPpGLFR

TXH SRVVDP VHU SUHVWDGDV D HVWDV FRP PHQomR H[SUHVVD GH
FRQ¿GHQFLDOLGDGHQHPDTXHODVFXMDQDWXUH]DRXGLYXOJDomR

geral seja suscetível de prejudicar ou afetar gravemente o
funcionamento da entidade empregadora ou de algum dos
seus serviços, nos termos previstos nos artigos 412.º e 413.º
do CT.
Cláusula 24.ª
Deveres do trabalhador médico

1- Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador médico deve:
a) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade a entidade empregadora, os superiores hierárquicos, os colegas
de trabalho, e as demais pessoas que estejam ou entrem em
relação com aquela, nomeadamente utentes, doentes e acompanhantes ou visitas;
b) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
c) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
d) Cumprir as ordens e instruções da entidade empregaGRUDHPWXGRRTXHUHVSHLWHjH[HFXomRHGLVFLSOLQDGRWUDbalho, salvo na medida em que se mostrem contrárias aos
VHXVGLUHLWRVHJDUDQWLDVjGHRQWRORJLDSUR¿VVLRQDOHàs boas
práticas;
e) Guardar lealdade à entidade empregadora, nomeadamente não divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou atividade;
f) Guardar rigoroso sigilo de acordo com as normas de-

RQWROyJLFDV DV ERDV SUiWLFDV H pWLFD SUR¿VVLRQDO TXDQWR D

quaisquer factos e informações relativos aos doentes, salvo
quando instado pelas entidades judiciais competentes;
g) Comparecer espontaneamente, e logo que possível, no
local de trabalho em caso de catástrofe ou grave emergência,
mesmo fora do horário de trabalho, respeitando o plano de
emergência da entidade empregadora;
h) Velar pela conservação e boa utilização dos bens rela-

entidade empregadora;
i) Aceitar e desempenhar ativamente incumbências e funções em grupos ou comissões para que seja nomeado, no âmELWRGDVXDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOVDOYRPRWLYRMXVWL¿FDGR

j) Cooperar para a melhoria do sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho, nomeadamente por intermédio
GRVUHSUHVHQWDQWHVGRVWUDEDOKDGRUHVHOHLWRVSDUDHVVH¿P

l) Cumprir nos termos da lei as prescrições de segurança, higiene e saúde no trabalho aplicáveis, designadamente

saúde, iniciais, periódicos ou ocasionais;
m) Em geral, cumprir e fazer cumprir o ACT e a lei.
2- O dever de obediência, a que se refere a alínea d) do
número anterior, respeita tanto às ordens e instruções dadas
diretamente pela entidade empregadora como às emanadas
dos superiores hierárquicos do trabalhador médico, dentro
dos poderes que por aquela lhes tiverem sido atribuídos.
3- Sem prejuízo do conteúdo funcional inerente à respetiva
categoria, os trabalhadores integrados na carreira médica estão obrigados, no respeito pelas legis artis, com observância

SHODDXWRQRPLDHFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFRFLHQWt¿FDVLQHUHQWHV

a cada especialidade médica, ao cumprimento dos seguintes
GHYHUHVSUR¿VVLRQDLV
a) ([HUFHUDVXDSUR¿VVmRFRPUHVSHLWRSHORGLUHLWRjSUR-

teção da saúde dos utentes e da comunidade;
b) Esclarecer devidamente o utente sobre os cuidados a
prestar e prestados, assegurando a efetividade do consentimento informado;
c) ([HUFHUDVVXDVIXQo}HVFRP]HORHGLOLJrQFLDDVVHJXrando o trabalho em equipa, tendo em vista a continuidade
e garantia da qualidade da prestação de cuidados e a efetiva
articulação de todos os intervenientes;
d) Participar em equipas para fazer face a situações de
emergência ou catástrofe;

e) 2EVHUYDURVLJLORSUR¿VVLRQDOHWRGRVRVGHPDLVGHYHUHV

éticos e princípios deontológicos;
f) Atualizar e aperfeiçoar conhecimentos e competências

QDSHUVSHWLYDGHGHVHQYROYLPHQWRSHVVRDOSUR¿VVLRQDOHGH

aperfeiçoamento do seu desempenho;
g) Colaborar com todos os intervenientes no trabalho de
prestação de serviços de saúde, favorecendo o desenvolvimento de relações de cooperação, respeito e reconhecimento
mútuo.
Cláusula 25.ª
Garantias do trabalhador médico

É proibido à entidade empregadora:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador méGLFRH[HUoDRVVHXVGLUHLWRVEHPFRPRGHVSHGLORDSOLFDU-lhe outras sanções, ou tratá-lo desfavoravelmente por causa

GHVVHH[HUFtFLR
b) 2EVWDULQMXVWL¿FDGDPHQWHDRQRUPDOH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOQRPHDGDPHQWHPDQWHQGRRWUDEDOKDGRU

médico inativo;

c) ([HUFHU SUHVVmR VREUH R WUDEDOKDGRU PpGLFR SDUD TXH
DWXHQRVHQWLGRGHLQÀXLUGHVIDYRUDYHOPHQWHQDVVXDVFRQGL-
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ções de trabalho ou dos companheiros;
d) Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos na lei
ou no presente ACT;
e) %DL[DUDFDWHJRULDGRWUDEDOKDGRUPpGLFRVDOYRQRVFDsos previstos na lei ou no presente ACT;
f) Transferir o trabalhador médico para outro local de
trabalho, salvo nos casos previstos na lei ou neste ACT ou
quando haja acordo escrito do trabalhador médico;
g) Obrigar o trabalhador médico a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pela entidade empregadora ou por
terceiro por ela indicado;
h) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador médico, mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de o prejudicar em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade;
i) ([SORUDUFRP¿QVOXFUDWLYRVTXDLVTXHUFDQWLQDVUHIHLtórios, economatos ou outros estabelecimentos diretamente
relacionados com o trabalho, para fornecimento de bens ou
prestação de serviços aos trabalhadores médicos.

B))RUPDomRSUR¿VVLRQDO
Cláusula 26.ª
Princípio geral

1- A entidade empregadora deve proporcionar ao trabalha-

GRUPpGLFRDo}HVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDODGHTXDGDV à sua
TXDOL¿FDomR

2- O trabalhador médico deve participar nas ações de for-

PDomR SUR¿VVLRQDO TXH OKH VHMDP SURSRUFLRQDGDV VDOYR VH

houver motivo atendível.
3- $IRUPDomRSUR¿VVLRQDOUHDOL]DGDHPFXPSULPHQWRGR
disposto na lei ou do presente ACT, bem como a autorizada
pela entidade empregadora, em qualquer das suas modalidades, não pode prejudicar outros direitos, regalias ou garantias do trabalhador médico e conta como tempo de serviço
efetivo.
4- A formação dos trabalhadores integrados na carreira
médica assume carácter de continuidade e prossegue objetiYRVGHDWXDOL]DomRWpFQLFDHFLHQWt¿FDRXGHGHVHQYROYLPHQto de projetos de investigação.
5- A formação prevista no número anterior deve ser planeada e programada, de modo a incluir informação interdisciplinar e desenvolver competências de organização e gestão
de serviços.
6- Nos casos em que a formação seja realizada fora do local de trabalho habitual ou ultrapasse os limites dos períodos
QRUPDLVGHWUDEDOKRVmRGH¿QLGDVDVFRQGLo}HVGDGHVORFD-

omRHGRSDJDPHQWRGDVKRUDVTXHH[FHGDPDTXHOHVOLPLWHV
DSOLFDQGRVH QD IDOWD GH GH¿QLomR DV QRUPDV VREUH GHVOR-

cações em serviço, bem como sobre pagamento de trabalho

H[WUDRUGLQiULRVHHVWHH[FHGHUGXDVKRUDVGLiULDV
7- $IRUPDomRSUR¿VVLRQDOGRVWUDEDOKDGRUHVPpGLFRVGD

entidade empregadora pode ser ministrada pelas organizao}HVVLQGLFDLVGHVGHTXHFHUWL¿FDGDQRVWHUPRVOHJDLV

Cláusula 27.ª
Formação contínua

1- A entidade empregadora deve elaborar planos de forma-

ção, anuais ou plurianuais, com base no diagnóstico das ne-

FHVVLGDGHVGHTXDOL¿FDomRGRVWUDEDOKDGRUHVPpGLFRVFRP

observância das disposições legais aplicáveis.
2- A entidade empregadora deve, com a antecedência mí-

QLPDGHGLDVUHODWLYDPHQWHDRLQtFLRGDVXDH[HFXomRGDU

conhecimento do projeto de plano de formação aos trabalhadores médicos, na parte que a cada um diga respeito e às
associações sindicais outorgantes, que podem emitir parecer
no prazo de 15 dias.
3- A formação contínua de ativos deve abranger, em cada
ano, pelo menos 10 % dos trabalhadores médicos com contrato sem termo de cada entidade empregadora e dos que
nesta prestem serviço por período superior a 18 meses, ininterrupto, ao abrigo de um contrato celebrado com o respetivo
empregador.
4- Ao trabalhador médico deve ser assegurada, no âmbito
da formação contínua, um número mínimo de horas anuais

GH IRUPDomR FHUWL¿FDGD HTXLYDOHQWH DR UHVSHWLYR SHUtRGR

normal de trabalho semanal.
5- O crédito de horas para formação é referido ao período
normal de trabalho, confere direito à remuneração e conta,
para todos os efeitos, como tempo de serviço efetivo.
6- Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador médico tem o direito de receber a remuneração correspondente
ao crédito de horas que não tinha utilizado nos últimos dois
anos.
Cláusula 28.ª
Formação por iniciativa dos trabalhadores médicos

1- Os trabalhadores médicos que, por sua iniciativa, frequentem cursos, ações de formação complementarHVSHFt¿FD
GDUHVSHWLYDiUHDSUR¿VVLRQDORXDções deIRUPDomRSUR¿V-

VLRQDOFHUWL¿FDGDGHGXUDomRLQIHULRUDVHLVPHVHVWrPGLUHLWR

a uma redução de horário correspondente ao tempo necessário para as suas deslocações, sem prejuízo da remuneração e
demais regalias, nos termos dos números seguintes.
2- A frequência de cursos de formação complementar ou

GH DWXDOL]DomR SUR¿VVLRQDO FRP YLVWD DR DSHUIHLoRDPHQWR

diferenciação técnica ou projetos de investigação, pode ser
autorizada mediante licença sem perda de remuneração por
um período não superior a 15 dias úteis, por ano.
3- A dispensa de trabalho para os efeitos do número anterior deve ser solicitada, por escrito, com a antecedência
mínima de 15 dias e é concedida desde que seja garantido o
normal funcionamento do serviço ou unidade orgânica a que
pertence o trabalhador.
4- A entidade empregadora pode atribuir a licença prevista
nos termos do número anterior por um período superior a
15 dias úteis, desde que a proposta se encontre devidamente
fundamentada e a formação se revista de interesse para os
serviços.
5- Sem prejuízo do disposto na lei sobre o direito do trabalhador a licenças sem remuneração de longa duração para
frequência de cursos de formação, a entidade empregadora
pode conceder àquele, a seu pedido, outras licenças sem remuneração para formação e aperfeiçoamento.
6- A utilização da faculdade referida nos números anterio-
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UHVpGH¿QLGDDQtYHOGHHVWDEHOHFLPHQWRGHVGHTXHREVHUYD-

dos os princípios da igualdade de tratamento de oportunida-

GHGRVWUDEDOKDGRUHVHRVUHTXLVLWRVHWUDPLWDomR¿[DGRVHP

regulamento próprio.

Cláusula 29.ª

lhador médico o direito de auferir pelo nível remuneratório
imediatamente superior àquele que se encontre previsto para
a categoria a que correspondem aquelas funções.
Cláusula 32.ª
Normas particulares de organização e disciplina do trabalho médico

Obrigação de permanência

1- O trabalhador médico que, por escrito, acorde com a
entidade empregadora na realização, por conta desta, de despesas avultadas com a sua formação, vincula-se a não denunciar o contrato de trabalho por um período não superior
a três anos.
2- 'HYH FRQVWDU GD FRQYHQomR R H[DWR PRQWDQWH FRUUHVpondente às despesas envolvidas na formação a ser tidas em
conta, o qual cabe ao trabalhador médico repor proporcionalmente ao tempo em falta, caso não respeite o acordado.
V

Prestação de trabalho

1- A regulamentação das normas particulares de organização e disciplina do trabalho na carreira médica deve ser
objeto de acordo de empresa no âmbito de cada entidade

S~EOLFDHPSUHVDULDORQGHRVWUDEDOKDGRUHVPpGLFRVH[HUFHP

funções.
2- O procedimento negocial previsto no número anterior
entre cada entidade empregadora e as associações sindicais
outorgantes deve ser desencadeado até 30 dias após o início
de vigência da presente disposição e estar concluído nos 90
dias subsequentes.
3- Constituem matérias a regular em cada convenção coletiva referida no número um, designadamente:
a) Organização do trabalho médico;
b) Intervalos de descanso;
c) Regime de descansos compensatórios;
d) 3URFHGLPHQWRGH¿[DomRGRKRUiULRGHWUDEDOKR

A)'LVSRVLo}HVJHUDLV

B) Local de trabalho

Cláusula 30.ª

Cláusula 33.ª

Poder de direção
&DEH j HQWLGDGH HPSUHJDGRUD ¿[DU RV WHUPRV HP TXH

deve ser prestado o trabalho, dentro dos limites decorrentes
GDOHLGR$&7GDVQRUPDVGHRQWROyJLFDVGDSUR¿VVmRPpdica e do contrato individual de trabalho de cada trabalhador
médico.
Cláusula 31.ª
)XQo}HVGHVHPSHQKDGDV

1- 2WUDEDOKDGRUPpGLFRGHYHH[HUFHUIXQo}HVFRUUHVSRQdentes à atividade para que foi contratado de acordo com as
FDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVSUHYLVWDVQHVWH$&7

2- A atividade contratada compreende as funções que lhe
VHMDPD¿QVRXIXQFLRQDOPHQWHOLJDGDVSDUDDVTXDLVRWUDED-

OKDGRUPpGLFRGHWHQKDDTXDOL¿FDomRSUR¿VVLRQDODGHTXDGD
HTXHQmRLPSOLTXHPGHVYDORUL]DomRSUR¿VVLRQDOVHPSUH-

juízo do permanente respeito dos limites próprios de cada
especialidade médica.
3- &RQVLGHUDPVHD¿QVRXIXQFLRQDOPHQWHOLJDGDVGHVLJnadamente, as atividades compreendidas na mesma área de

Noção e âmbito

1- O trabalhador médico realiza a sua prestação no estabe-

OHFLPHQWRGDHQWLGDGHHPSUHJDGRUDLGHQWL¿FDGRQRFRQWUDWR

de trabalho.
2- O local de trabalho compreende ainda qualquer outro
estabelecimento da entidade empregadora situado no mesmo
concelho.
3- O trabalhador encontra-se adstrito às deslocações inerentes às suas funções ou indispensáveis à sua formação pro¿VVLRQDO

4- Considera-se compreendido no período normal de trabalho como tempo de trabalho efetivo o tempo despendido
pelo trabalhador médico nas deslocações previstas no número 3.
5- O disposto no número anterior não abrange as deslocações entre o domicílio do trabalhador médico e o seu local
de trabalho.

C) Tempo de trabalho

H[HUFtFLRSUR¿VVLRQDO

Cláusula 34.ª

4- O disposto nos números anteriores confere ao trabalha-

GRUPpGLFRVHPSUHTXHRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVDFHVVyULDV
H[LJLUHVSHFLDLVTXDOL¿FDo}HVGLUHLWRDIRUPDomRSUR¿VVLR-

nal adequada, não inferior a dez horas anuais.
5- A entidade empregadora deve procurar atribuir a cada
trabalhador, no âmbito da atividade para que foi contratado,

DV IXQo}HV PDLV DGHTXDGDV jV VXDV DSWLG}HV H TXDOL¿FDomR
SUR¿VVLRQDO
6- $GHWHUPLQDomRSHODHQWLGDGHHPSUHJDGRUDGRH[HUFtFLR

das funções a que se refere o número 2 confere ao traba-

Período normal de trabalho

1- O período normal de trabalho é de oito horas diárias
e quarenta horas semanais, organizadas de segunda-feira a

VH[WDIHLUDVHPSUHMXt]RGRVQ~PHURVVHJXLQWHV
2- 2WUDEDOKRHPVHUYLoRVGHXUJrQFLDH[WHUQDHLQWHUQD

unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermédios e prolongamentos de horário nos centros de saúde é
organizado de segunda-feira a domingo.
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3- Sem prejuízo da organização do horário de trabalho na

PRGDOLGDGH GH KRUiULR ÀH[tYHO HQWHQGHVH SDUD HIHLWRV GH

cômputo do tempo de trabalho, que a semana de trabalho tem
início às zero horas de segunda-feira e termina às 24 horas do
domingo seguinte.
4- A entidade empregadora deve manter um registo que
permita apurar o número de horas de trabalho prestadas pelo
trabalhador, por dia e por semana, com indicação das horas
de início e de termo do trabalho.
5- Os trabalhadores médicos não podem realizar, em média, mais de 48 horas por semana, incluindo trabalho suplementar, num período de referência de 6 meses.
Cláusula 35.ª
Horário de trabalho

1- Cabe à entidade empregadora a determinação das horas
de início e termo do período normal de trabalho diário, bem
como dos intervalos de descanso, precedido de consulta do
trabalhador médico.
2- Os horários de trabalho são organizados, nomeadamente, segundo um dos seguintes tipos:
a) +RUiULR¿[R
b) +RUiULRÀH[tYHO
c) Horário desfasado;
d) Jornada contínua;
e) Isenção de horário.

c) O cumprimento da duração do trabalho deve ser aferido
por referência a períodos de um mês.
4- 1R¿QDOGHFDGDSHUtRGRGHUHIHUrQFLDKiOXJDU

a) ¬PDUFDomRGHIDOWDDMXVWL¿FDUSRUFDGDSHUtRGRLJXDO

ou inferior à duração média diária do trabalho;

b) ¬DWULEXLomRGHFUpGLWRGHKRUDVDWpDRPi[LPRGHSHUtodo igual à duração média diária do trabalho.
5- Relativamente aos trabalhadores médicos portadores de

GH¿FLrQFLDRGpELWRGHKRUDVDSXUDGRQR¿QDOGHFDGDXP

dos períodos de aferição pode ser transposto para o período
imediatamente seguinte e nele compensado, desde que não
ultrapasse o limite de dez horas para o período do mês.
6- Para efeitos do disposto no número 4, a duração média
do trabalho é de sete horas.
7- A marcação de faltas prevista na alínea a) do número 4
é reportada até ao último dia ou dias do período de aferição
a que o débito respeita.
8- A atribuição de créditos prevista na alínea b) do número
4 é feita no período seguinte àquele que conferiu ao trabalhador o direito à atribuição dos mesmos.
Cláusula 38.ª
+RUiULRGHVIDVDGR

3- $VUHJUDVHVSHFt¿FDVGHFDGDWLSRGHKRUiULRQmRVmRREservadas sempre que se mostrem pontualmente inconvenientes para o trabalho prestado em serviço de urgência, cirurgias
e situações análogas.
Cláusula 36.ª

1- Horário desfasado é aquele em que, embora mantendo
inalterado o período normal de trabalho diário, permite estabelecer, serviço a serviço, ou para determinados grupos de

WUDEDOKDGRUHVPpGLFRVKRUDV¿[DVGLIHUHQWHVGHHQWUDGDHRX

de saída ao longo do dia, ou durante a semana.
2- 2V KRUiULRV HP UHJLPH GH WUDEDOKR ¿[R RX GH KRUiULR

ÀH[tYHOSRGHPVHURUJDQL]DGRVGHIRUPDGHVIDVDGD

Cláusula 39.ª
Jornada contínua

+RUiULR¿[R

1- 1RKRUiULR¿[RDGXUDomRVHPDQDOGRWUDEDOKRHVWiUHpartida diariamente por dois períodos de trabalho separados
por um intervalo de descanso, com duração mínima de trinta

PLQXWRVHPi[LPDGHGXDVKRUDVQmRSRGHQGRDVKRUDVGH

início e termo de cada período ser alteradas.
2- Quando se observem dois períodos de trabalho diários,

QHQKXPGHOHVSRGHH[FHGHUVHLVKRUDVFRQVHFXWLYDV

Cláusula 37.ª
+RUiULRÀH[tYHO

1- (QWHQGHVHSRU©KRUiULRÀH[tYHOªDTXHOHTXHSHUPLWHDR
trabalhador gerir os seus tempos de trabalho e a sua disponibilidade, escolhendo as horas de entrada e saída.
2- $DGRomRGDPRGDOLGDGHGHKRUiULRÀH[tYHOHDVXDSUitica não podem afetar o regular funcionamento do órgão ou
serviço.
3- A adoomRGHKRUiULRÀH[tYHOHVWiVXMHLWDjREVHUYkQFLD
das seguintes regras:
a) 'HYHPVHUSUHYLVWDVSODWDIRUPDV¿[DVGDSDUWHGDPDnhã e da parte da tarde, as quais não podem ter, no seu conjunto, a duração inferior a quatro horas;
b) Não podem ser prestadas, por dia, mais de nove horas
de trabalho;

1- A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta

GHWUDEDOKRH[FHWXDQGRXP~QLFRSHUtRGRGHGHVFDQVRQmR

superior a trinta minutos, que, para todos os efeitos, se considera tempo de trabalho.
2- A jornada contínua deve ocupar, predominantemente,
um dos períodos do dia e determinar uma redução do período
normal de trabalho diário não superior a uma hora.
3- A jornada contínua pode ser autorizada nos seguintes
casos:

a) 7UDEDOKDGRU PpGLFR SURJHQLWRU FRP ¿OKRV DWp j LGDGH
GHDQRVRXLQGHSHQGHQWHPHQWHGDGDWDFRPGH¿FLrQFLD

ou doença crónica;
b) Trabalhador médico adotante, nas mesmas condições
dos trabalhadores progenitores;
c) Trabalhador médico que, substituindo-se aos progenitores, tenha a seu cargo neto com idade inferior a 12 anos;
d) Trabalhador médico adotante, ou tutor, ou pessoa a

TXHPIRLGHIHULGDDFRQ¿DQoDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDGR

menor, bem como cônjuge ou a pessoa em união de facto
com qualquer daqueles ou com progenitor que viva em comunhão de mesa e habitação com o menor;
e) Trabalhador-estudante;
f) No interesse do trabalhador médico, sempre que outras
circunstâncias relevantes, devidamente fundamentadas, o
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MXVWL¿TXHP

WHQFLDLVVHPSUHTXHGHYDPH[HUFHUDVXDDWLYLGDGHSRUPDLV

mentado.

H[HFXWHPWUDEDOKRQRWXUQRGXUDQWHWRGRRSHUtRGRUHIHULGR
no número  ¿FD JDUDQWLGR QR SHUtRGR GLiULR GH WUDEDOKR

g) No interesse do serviço, quando devidamente funda-

Cláusula 40.ª

seguinte, um descanso compensatório correspondente ao
tempo de trabalho que, nas vinte e quatro horas anteriores,

Isenção de horário

1- Por escrito, o trabalhador médico e a entidade patronal
SRGHPDFRUGDUQDLVHQomRGRKRUiULRGHWUDEDOKRSDUDRH[HUcício de:
a) &DUJRVGHGLUHomRHFKH¿D
b) Tarefas que obriguem a prestação de trabalho fora do

período normal de funcionamento do estabelecimento;
c) Atividade regular fora do estabelecimento, sem controlo direto da hierarquia.
2- A isenção de horário de trabalho só pode revestir a modalidade da observância dos períodos normais de trabalho
acordados, prevista na alínea c) do número 1 do artigo 219.º
do CT.
3- O acordo sobre isenção de horário de trabalho não prejudica o direito de gozar os dias de descanso semanal obrigatório ou complementar, os dias feriados e os intervalos de
doze horas de descanso entre jornadas diárias de trabalho.
Cláusula 41.ª
Trabalho a tempo parcial

1- Considera-se trabalho a tempo parcial o que corresponde a um período normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo.
2- O trabalho a tempo parcial, salvo estipulação em contrário, pode ser prestado em todos ou alguns dias da semana,
sem prejuízo do descanso semanal, devendo o número de
GLDVGHWUDEDOKRVHU¿[DGRSRUDFRUGR

3- Na admissão de trabalhador médico a tempo parcial
deve ser dada preferência a trabalhadores médicos com responsabilidades familiares, a trabalhadores médicos com ca-

SDFLGDGHGHWUDEDOKRUHGX]LGDDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLDRX

doença crónica e a trabalhadores médicos que frequentem
estabelecimentos de ensino superior.
Cláusula 42.ª
Trabalho noturno

de oito horas num período de vinte e quatro horas em que

1- Considera-se «período de trabalho noturno» o compreendido entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.
2- Para os trabalhadores médicos integrados em serviços
GHXUJrQFLDH[WHUQDHLQWHUQDXQLGDGHVGHFXLGDGRVLQWHQsivos, unidades de cuidados intermédios e prolongamentos
de horário nos centros de saúde, considera-se «período de
trabalho noturno» o compreendido entre as 20 horas e as 8
horas do dia seguinte.
3- (QWHQGHVHSRU©WUDEDOKDGRUQRWXUQRªDTXHOHTXHH[Hcute, pelo menos, três horas de trabalho normal noturno em
cada dia ou que possa realizar durante o período noturno
uma parte do seu tempo de trabalho anual correspondente a
três horas por dia.
4- No caso de trabalhadores médicos com funções assis-

WLYHUH[FHGLGRDVRLWRKRUDV

5- A partir da data em que perfaçam 50 anos de idade, os

WUDEDOKDGRUHVPpGLFRVVHRGHFODUDUHP¿FDPGLVSHQVDGRV

da prestação de trabalho no período compreendido entre as
20 horas e as 8 horas do dia seguinte.
Cláusula 43.ª
Trabalho suplementar

1- Considera-se «trabalho suplementar» todo o que é prestado fora do horário normal de trabalho.
2- Nos casos e que tenha sido limitada a isenção de horário
de trabalho a um determinado número de horas de trabalho,
diário ou semanal, considera-se «trabalho suplementar» o
que seja prestado fora desse período.
3- Quando tenha sido estipulado que a isenção de horário
de trabalho não prejudica o período normal de trabalho diário ou semanal, considera-se «trabalho suplementar» aquele

TXHH[FHGDDGXUDomRGRSHUtRGRQRUPDOGHWUDEDOKRGLiULR

ou semanal.
4- Não se considera suplementar o trabalho prestado por
trabalhador médico isento de horário de trabalho em dia
normal de trabalho, sem prejuízo do previsto nos números
anteriores.
5- O trabalhador médico é obrigado a realizar a prestação
de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos

DWHQGtYHLV H LQDGLiYHLV H[SUHVVDPHQWH VROLFLWH H REWHQKD D

sua dispensa pelo tempo indispensável.
6- O limite anual da duração de trabalho suplementar é de
200 horas.
7- Para os trabalhadores médicos a tempo parcial, os limites previstos no número anterior são os proporcionais ao
trabalho parcial, podendo o limite anual ser superior, até às
200 horas, mediante acordo escrito entre a entidade empregadora e o trabalhador.
Cláusula 44.ª
Trabalho no serviço de urgência

1- Considera-se «serviço de urgência» o serviço de ação
médica, em regra com instalações próprias, destinado à prestação de cuidados assistenciais a indivíduos provenientes do

H[WHULRURXQmRFRPDOWHUDomRV~ELWDRXDJUDYDPHQWRGRVHX

estado de saúde, podendo dispor de unidade de internamento
de curta duração para doentes que necessitem de observação
por período de tempo inferior a vinte e quatro horas.
2- 1RVHUYLoRGHXUJrQFLDRVWUDEDOKDGRUHVPpGLFRVH[HUcem funções no regime presencial ou no regime de prevenção.
3- O trabalho no serviço de urgência é assegurado pelos
trabalhadores médicos da entidade empregadora com as
competências técnicas adequadas.
4- O regime de trabalho correspondente a 40 horas de tra-
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balho semanal implica a prestação de até 18 horas de tra-

EDOKR VHPDQDO QRUPDO QRV VHUYLoRV GH XUJrQFLD H[WHUQD H

interna, unidades de cuidados intensivos e unidades de cuidados intermédios, a prestar até duas jornadas de trabalho,
de duração não superior a 12 horas e com aferição do total
de horas realizadas num período de referência de 8 semanas,
VHQGRSDJRRWUDEDOKRH[WUDRUGLQiULRTXHH[FHGDDVKRras do período normal de trabalho, relativamente ao referido
período de aferição.
5- Os trabalhadores médicos devem prestar, quando necessário, um período semanal único até 6 horas de trabalho

VXSOHPHQWDU QR VHUYLoR GH XUJrQFLD H[WHUQD H LQWHUQD HP

unidades de cuidados intensivos e em unidades de cuidados
intermédios.
6- Os trabalhadores médicos, a partir da data em que perfaçam 55 anos de idade, se o declararem, são dispensados de
trabalho em serviço de urgência, em unidades de cuidados
intensivos e em unidades de cuidados intermédios, com efeitos a partir de 30 dias da data de apresentação da declaração.
7- O regime de trabalho no serviço de urgência previsto
na presente cláusula é objeto de desenvolvimento em regulamento interno.
Cláusula 45.ª

apresentação de uma proposta de adesão a um determinado
posicionamento remuneratório.
3- A alteração da posição remuneratória faz-se tendo em
conta o sistema de avaliação de desempenho.
Cláusula 47.ª
6XSOHPHQWRVUHPXQHUDWyULRV

Os suplementos remuneratórios devidos aos trabalhadores médicos pela prestação de trabalho noturno e suplementar são regulados pela legislação especial aplicável ao regime de trabalho do pessoal hospitalar do Serviço Nacional de
Saúde nas seguintes modalidades:
a) Prevenção;
b) Chamada;
c) 7UDEDOKRHPVHUYLoRVGHXUJrQFLDH[WHUQDHLQWHUQD
d) Trabalho em unidades de cuidados intensivos e em uni-

dades de cuidados intermédios;

e) ([HUFtFLRGHIXQo}HVGHDSRLRDRVXWHQWHVVHPPpGLFR

de família dos estabelecimentos prestadores de cuidados de
saúde primários nos modelos organizativos que envolvam a
H[LVWrQFLDGHFRQVXOWDVDEHUWDVUHFXUVR

Cláusula 48.ª
5HIHLomRHVXEVtGLRGHUHIHLomR

Regimes de prevenção e de chamada

1- Regime de prevenção é aquele em que os trabalhadores
médicos, encontrando-se ausentes do local de trabalho, são
obrigados a permanecer contactáveis e a comparecer ao serviço dentro de um lapso de tempo inferior a 45 minutos, para
o desempenho de um ato médico assistencial de urgência.
2- Regime de chamada é aquele em que os trabalhadores
médicos, encontrando-se em período de descanso, se comprometem a comparecer nas instalações da entidade empregadora para a realização de um ato médico assistencial de
QDWXUH]DRFDVLRQDOLQDGLiYHOHGHHVSHFLDOFRPSOH[LGDGH

3- Qualquer dos regimes previstos na presente cláusula
deve ser objeto de acordo escrito entre a entidade empregadora e o trabalhador médico, podendo este fazer cessar a
respetiva prática, mediante declaração, feita à entidade empregadora, a qual produz efeitos a partir de 30 dias da data de
apresentação da declaração.
VI

1- 1DV HQWLGDGHV HPSUHJDGRUDV HP TXH H[LVWD FRQIHomR
própria de refeições, ou nas que adquiram refeições confecionadas por terceiros, é garantida uma refeição em espécie
aos trabalhadores, em cada jornada de trabalho.
2- Quando seja inviável a garantia de refeição em espécie, ou caso o trabalhador médico não pretenda usufruir da
mesma, a entidade empregadora processará um subsídio de
refeição no valor de 4,27 €.
3- O trabalhador que prestar trabalho no período noturno
tem direito ao fornecimento gratuito de uma refeição ligeira,
quente, ou subsídio de refeição no valor de 2,85 €.
4- O trabalhador a tempo parcial com período de trabalho
diário inferior a cinco horas tem direito a subsídio de refeição calculado em proporção do respetivo período normal de
trabalho semanal, tendo por base o valor estabelecido no número anterior.
Cláusula 49.ª
'HVSHVDVFRPGHVORFDo}HV

Remuneração
Cláusula 46.ª
3RVLo}HVUHPXQHUDWyULDV

1- A cada categoria da carreira médica corresponde um número variável de posições remuneratórias, as quais constam
GRDQH[R,DRSUHVHQWH$&7GRTXDOID]SDUWHLQWHJUDQWH

2- A determinação da posição remuneratória na categoria
de recrutamento é objeto de negociação, a efetuar por escrito, entre o trabalhador médico e a entidade empregadora,
imediatamente após o processo de seleção, podendo, em ca-

VRVH[FHFLRQDLVGHYLGDPHQWHIXQGDPHQWDGRVKDYHUOXJDUj

1- Os trabalhadores médicos que, por motivos de serviço,
se desloquem para fora da localidade em que se situa o respetivo local de trabalho têm direito ao abono de ajudas de custo
e transporte, nos termos dos números seguintes:
2- O abono diário para ajustas de custo tem seguinte valor:
a) No território português - 62,75 €;
b) No estrangeiro - 148,91 €.
3- As ajudas de custo previstas no número anterior correspondem ao pagamento de duas refeições e alojamento.
4- O pagamento da percentagem da ajuda de custo rela-

WLYDDRDORMDPHQWR QRWHUULWyULRQDFLRQDORXQR
HVWUDQJHLUR SRGHVHUVXEVWLWXtGRSRURSomRGRLQWHUHVVDGR

pelo reembolso da despesa efetuada com o alojamento em
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estabelecimento hoteleiro até 3 estrelas ou equivalente.
5- Nos dias de partida e chegada, a ajuda de custo prevista
no número  p UHGX]LGD D PHWDGH VH D SDUWLGD VH YHUL¿FDU
depois das 13 horas ou a chegada ocorrer antes daquela hora.
6- As despesas de transporte são compensadas nas condições seguintes:
a) É pago pela entidade empregadora o preço da viagem
em transportes coletivos;
b) Quando for utilizado o automóvel do trabalhador médico, a entidade empregadora paga por quilómetro de acordo

FRPRUHJLPHTXHYLJRUDUSDUDRVWUDEDOKDGRUHVTXHH[HUFHP

funções públicas.
7- As despesas efetuadas com transportes coletivos são reembolsadas pelo montante despendido, mediante a apresentação dos documentos comprovativos.
8- Só podem ser efetuadas deslocações em automóvel do
WUDEDOKDGRUPpGLFRDWtWXORH[FHFLRQDOHHPFDVRVGHFRPprovado interesse dos serviços, mediante acordo prévio entre
este e a entidade empregadora.
9- Quando solicitadas previamente, são adiantadas as imSRUWkQFLDVVX¿FLHQWHVSDUDID]HUIDFHjVGHVSHVDVTXHUHVXOtem por força da deslocação, de que o trabalhador deve prestar contas até ao 2.º dia útil após o seu regresso.
10-Para além do previsto nos anteriores números, a entidade empregadora reembolsa o trabalhador das despesas

H[WUDRUGLQiULDV FRPSURYDGDPHQWH HIHWXDGDV LPSRVWDV SHOR

cabal desempenho da sua missão.
11- Os valores previstos nesta cláusula e na anterior são
atualizados, anualmente, de acordo com os aumentos que

VHYHUL¿TXHPSDUDRVWUDEDOKDGRUHVFRPYtQFXORMXUtGLFRGH

emprego público.

VI

Segurança e saúde no trabalho
A) Princípios gerais
Cláusula 50.ª
Princípios gerais

balhadores médicos e seus representantes;
e) Promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores médicos.
4- A entidade empregadora obriga-se a prestar informações
adequadas em prazo não superior a 20 dias úteis, contado do
SHGLGRTXHSRUHVFULWROKHVHMDIRUPXODGRFRPHVVD¿QDOLdade, pelas associações sindicais outorgantes, sobre todas as
matérias respeitantes à organização das atividades de segurança e saúde no trabalho, bem como sobre todas as ações de
prevenção de riscos e acidentesSUR¿VVLRQDLVHGHSURPRomR
e vigilância da saúde, asseguradas pela entidade empregadora, que devam envolver os trabalhadores médicos.
VII
'LVSRVLo}HV¿QDLVHWUDQVLWyULDV

Cláusula 51.ª
Regime de transição

1- Os trabalhadores que, à data da entrada em vigor do
presente ACT, se encontrem vinculados às entidades empregadoras, por contrato individual de trabalho, transitam para
as categorias constantes do presente ACT, nos termos e condições estabelecidas nos números seguintes.
2- $WUDQVLomRID]VHHPIXQomRGDTXDOL¿FDomRFRQFXUVDO

REWLGD SHOR WUDEDOKDGRU PpGLFR H GD FDWHJRULD SUR¿VVLRQDO
TXHGHDFRUGRFRPRSHU¿OGHVFULWLYRFRUUHVSRQGDDRREMHWR

do contrato.
3- Para efeitos do número anterior, entende-se por «objeto
do contrato» a atividade para que o trabalhador foi contratado.
3- Da transição não pode resultar a diminuição da retribuição e de outras regalias que venham sendo atribuídas ao trabalhador com carácter regular e permanente nem a atribuição
de retribuição e regalias inferiores às correspondentes aos
mínimos legais e convencionais da categoria para que deve
transitar.
4- A transição, nos termos das cláusulas anteriores, é comunicada, por escrito, ao trabalhador médico, presumindo-se a sua aceitação quando não se opuser, por escrito, no prazo de 21 dias, a contar da data do respetivo conhecimento.
Cláusula 52.ª

1- O trabalhador médico, nos termos da lei, tem direito à
prestação de trabalho em condições de segurança e saúde asseguradas pela entidade empregadora.
2- A entidade empregadora é obrigada a organizar as atividades de segurança e saúde no trabalho que visem a prevenomRGHULVFRVSUR¿VVLRQDLVHDSURPRomRGDVD~GHGRWUDEDlhador médico.
3- $H[HFXomRGHPHGLGDVHPWRGDVDVYHUWHQWHVGDDWLYLdade da entidade empregadora, destinadas a assegurar a segurança e saúde no trabalho, assenta nos seguintes princípios
de prevenção:
a) 3ODQL¿FDomRHRUJDQL]DomRGDSUHYHQomRGHULVFRVSUR-

1- As partes outorgantes do ACT obrigam-se a constituir
uma comissão paritária com competência para interpretar as
suas disposições, bem como para integrar as lacunas que a
sua aplicação suscite ou revele.
2- A comissão é composta por quatro elementos designados pelas entidades empregadoras e quatro elementos designados pelas associações sindicais outorgantes.
3- Cada uma das partes deve comunicar, por escrito, à

b) Eliminação dos fatores de risco e de acidente;
c) $YDOLDomRHFRQWURORGRVULVFRVSUR¿VVLRQDLV
d) Informação, formação, consulta e participação dos tra-

são.
4- A comissão paritária funciona mediante convocação

¿VVLRQDLV

Comissão paritária

RXWUD QR SUD]R Pi[LPR GH  GLDV D FRQWDU GD DVVLQDWXUD
GHVWH$&7DLGHQWL¿FDomRGRVVHXVUHSUHVHQWDQWHVQDFRPLV-
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de qualquer das entidades empregadoras ou das associações
sindicais outorgantes, com a antecedência mínima de 20 dias
e com a indicação do local, da data e da hora da reunião, bem
como da respetiva ordem de trabalho.
5- A comissão paritária só pode deliberar desde que estejam presentes, pelo menos, dois representantes de cada uma
das partes.
6- As deliberações são vinculativas, constituindo parte integrante deste ACT, quando tomadas por unanimidade, devendo ser depositadas e publicadas no Boletim do Trabalho
e Emprego, nos termos legais.
7- Cada uma das partes pode fazer-se acompanhar nas reuniões por assessores sem direito a voto.
8- Na sua primeira reunião, a comissão elabora o seu regulamento de funcionamento, em desenvolvimento do estabelecido na presente cláusula.
Cláusula 53.ª

&HQWUR+RVSLWDODUGH/LVERD2FLGHQWDO(3(

Centro Hospitalar de São João, EPE;
Centro Hospitalar de Tondela-Viseu, EPE;
&HQWUR+RVSLWDODUGR%DL[R9RXJD(3(

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE;
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE;
Centro Hospitalar do Porto, EPE;
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE;
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE;
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE;
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE;
&HQWUR+RVSLWDODU/LVERD&HQWUDO(3(
&HQWUR+RVSLWDODU/LVERD1RUWH(3(

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE;
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE;
Hospital Distrital de Santarém, EPE;
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE;
Hospital de Faro, EPE;
Hospital Garcia de Orta, EPE;

Comissão arbitral

1- As partes signatárias podem constituir uma comissão

DUELWUDOFRPD¿QDOLGDGHGHGLULPLURVFRQÀLWRVLQGLYLGXDLV

+RVSLWDOGH0DJDOKmHV/HPRV(3(

Hospital Santa Maria Maior, EPE;
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco
Gentil, EPE;

ou coletivos, entre as entidades empregadoras e os trabalhadores médicos, desde que não versem sobre direitos indis,QVWLWXWR 3RUWXJXrV GH 2QFRORJLD GH /LVERD )UDQFLVFR
poníveis.
Gentil,
EPE;
2- Das deliberações da comissão cabe recurso para o tribuInstituto
Português de Oncologia do Porto Francisco
nal competente.
Gentil,
EPE;
3- 2 IXQFLRQDPHQWR GD FRPLVVmR DUELWUDO p GH¿QLGR SRU
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGR$OWR0LQKR(3(
regulamento próprio, subscrito pelas partes outorgantes do
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGR%DL[R$OHQWHMR(3(
ACT.
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGD*XDUGD(3(
Cláusula 54.ª
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGH0DWRVLQKRV(3(
1tYHLVUHPXQHUDWyULRV

1- Os níveis remuneratórios correspondentes às posições

UHPXQHUDWyULDVGDFDUUHLUDPpGLFDFRQVWDPGRDQH[R,,DR

presente ACT, do qual faz parte integrante.
2- 2VPRQWDQWHVUHPXQHUDWyULRVLGHQWL¿FDGRVQRPHQFLR-

QDGRDQH[R,,VmRDWXDOL]DGRVDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPRV
DXPHQWRVTXHVHYHUL¿TXHPSDUDRVWUDEDOKDGRUHVTXHH[HU-

cem funções públicas.
3- A presente cláusula entra em vigor no dia 1 de Janeiro
de 2013.
/LVERDGHMXOKRGH

Pelas entidades públicas empresariais:
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE;
Centro Hospitalar do Algarve, EPE;
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE;
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE;
Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE;
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE;

8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGR1RUGHVWH(3(
8QLGDGH/RFDOGH6D~GHGR1RUWH$OHQWHMDQR(3(

Carlos José das Neves Martins, mandatário.
Fernando José Montenegro Sollari Allegro, mandatário.

Pelas associações sindicais:
Pela Federação Nacional dos Médicos - FNAM:
Dr.ª Merlinde Madureira, mandatária.
Pelo Sindicato Independente dos Médicos:
Dr. Jorge Paulo Seabra Roque Cunha, mandatário.
Dr. Paulo Simões, mandatário.
Dr. Ricardo Mexia, mandatário.
ANEXO I
Carreira

Categoria

Assistente graduado sénior
Médica Assistente graduado
Assistente

&HQWUR+RVSLWDODUGH/HLULD3RPEDO(3(
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Número de posições
remuneratórias
3
5
8
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ANEXO II
Médica
Assistente graduado sénior
Níveis remuneratórios da
tabela única
0RQWDQWHSHFXQLiULR HXURV

Assistente graduado
Níveis remuneratórios da
tabela única

1.ª

2.ª

3.ª

70

80

90

Assistente
Níveis remuneratórios da
tabela única

56

7.ª

8.ª

58

60

51

52

53

62

3 209,67 € 3 312,65 € 3 415,64 € 3 518,62 € 3 621,60 €
45

0RQWDQWHSHFXQLiULR HXURV

6.ª

4 033,54 € 4 548,46 € 5 063,38 €
54

0RQWDQWHSHFXQLiULR HXURV

Posições remuneratórias
4.ª
5.ª

47

48

49

50

2 746,24 € 2 849,22 € 2 900,72 € 2 952,21 € 3 003,70 € 3 055,19 € 3 106,68 € 3 158,18 €

ANEXO III

'HSRVLWDGRHPGHQRYHPEURGHDÀGROLYUR

«F QRPH FRPSOHWR Q~PHUR GD FpGXOD SUR¿VVLRQDO H
FDWHJRULD SUR¿VVLRQDO  QD TXDOLGDGH GH ¿OLDGRD QXP GRV
Sindicatos dos Médicos, a quem se aplica por este facto o
disposto na cláusula 8.ª, número 1, do Acordo Coletivo de
Trabalho n.º 41, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, em 8 de novembro de 2009, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo acordo coletivo de trabalho, publicado
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro

n.º 11, com o n.º 122/2015, nos termos do artigo 494.º do

&yGLJRGR7UDEDOKRDSURYDGRSHOD/HLQGHGH

fevereiro.

Acordo coletivo entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE e outros e a Federação NaFXMRDQH[R,, SRVLo}HVUHPXQHUDWyULDV IRLUHWL¿FDGR cional dos Médicos - FNAM e outro - Tramitação do
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 23, de 22 de junho procedimento concursal de recrutamento para os
GHEHPFRPRQRVWHUPRVGD/HLGH%DVHVGD6D~GH
postos de trabalho da carreira médica - Alteração e
DSURYDGDSHOD/HLQGHGHDJRVWRYHPGHFODUDU
texto consolidado
sob compromisso de honra, que vai iniciar a prestação de
atividade privada, com caráter habitual, remunerada, em di-

YHUVRVORFDLVFRUUHVSRQGHQWHDRH[HUFtFLRGD0HGLFLQDHP
UHJLPHOLEHUDODTXDOQmRpLQFRPSDWtYHOQHPFRQÀLWXDVRE
TXDOTXHUIRUPDFRPDVIXQo}HVTXHRDRUDGHFODUDQWHH[HUFH

no Serviço Nacional de Saúde, no âmbito da carreira médica.
0/A ora declarante compromete-se a fazer cessar imediatamente a sua atividade privada acima referida, no caso de
RFRUUrQFLDVXSHUYHQLHQWHGHFRQÀLWR
 ORFDO 

de
$VVLQDWXUD

de

 GDWD

»

Declaração
A Federação Nacional dos Médicos - FNAM, declara
para os devidos efeitos, que representa os seguintes sindicatos:
Sindicato dos Médicos do Norte
Sindicato dos Médicos da Zona Centro
Sindicato dos Médicos da Zona Sul

Com o objetivo de minimizar os constrangimentos ad-

YHQLHQWHVGDFRH[LVWrQFLDGHGLIHUHQWHVUHJLPHVGHWUDEDOKR

no âmbito das entidades prestadoras de cuidados de saúde
que revistam a natureza de entidade pública empresarial, os
'HFUHWRV/HLQos 176/2009 e 177/2009, ambos de 4 de agosto, procuraram alinhar, nos mesmos termos, a estruturação
da carreira aplicável aos trabalhadores médicos, independentemente, do regime de vinculação a que os mesmos se
encontrem sujeitos.
Também a tramitação a observar no procedimento concursal de recrutamento para preenchimento dos postos de
trabalho da carreira médica é idêntica, independentemente
de poder vir a ser celebrado um contrato de trabalho em funções públicas ou um contrato de trabalho nos termos do Código do Trabalho.
Assim, em paralelismo com as alterações legislativas já
operadas através da publicação da Portaria n.º 355/2013, de
10 de dezembro, as partes concordam na alteração de um
conjunto de cláusulas do acordo coletivo de trabalho celebrado entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
EPE, e outros e a Federação Nacional dos Médicos - FNAM
e o Sindicato Independente dos Médicos, publicado em Bo-
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