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NEGOCIAÇÕESrSindicatos e Ordem acusam tutela de falta de consenso

Médicosemgreve
a10e11 demaio

CRISTINA SERRA

O
s sindicatos dos médicos
anunciaram ontem uma
greve nacional para os

dias 10 e 11 de maio. As razões
apontadas são a falta de con-
senso do Ministério da Saúde,
após um ano de negociações, o
não cumprimento de promes-
sas estabelecidas, não abertura
de concursos e não pagamento
das horas extra para todos os
clínicos.

“Fomos empurrados para a
greve sem termos chegado a

algo palpável. Todos os dias as-
sistimos àdegradação acentua-
da das condições de trabalho e
da capacidade de resposta o
serviço público de saúde”, cri-
ticou Mário
Jorge Neves,
presidente da
F e d e r a ç ã o
Nacional dos
Médicos.

Jorge Roque daCunha, secre-
tário-geral do Sindicato Inde-
pendente dos Médicos, acusou
o Ministério daSaúde de gastar

por ano “mais de cem milhões
de euros” com as empresas
prestadorasdeserviço,peloque
devia “dar melhor atenção” às
reivindicações dos médicos. O

bastonário da
O r d e m d o s
Médicos, Mi-
guel Guima-
rães, conside-

raqueexistemmotivosque“le-
gitimam” uma greve nacional
demédicoseapelouaoministé-
rio paraumconsenso paraevi-
tar umaparalisação.n

SAÚDE

ORDEM CONSIDERAQUE
EXISTEM MOTIVOSQUE
LEGITIMAM UMAGREVE

Jorge Roque da Cunha (à esq.) e Mário Jorge Neves anunciam paralisação

FECHO

CANDIDATURA APROVADA

2,7 MILHÕES PARA SANEAMENTO NO BARREIRO
A Câmara do Barreiro anunciou ontem que foi aprovada uma
candidatura de 2,7 milhões de euros para intervir no saneamento
em diversas zonas do concelho. As obras referem-se à Extensão
do Serviço de Águas Residuais, no Subsistema da ETAR Barrei-
ro/Moita, explicou a autarquia. O objetivo é aumentar a acessibili-
dade física ao sistema de drenagem de águas residuais.

FRASE AGENDA

HOJE

LISBOA
Festas Juninas
Na Praça Dom Pedro IV, entre
as 14h30 e as 15h30.

AMANHÃ

SANTARÉM
Mala de Estórias
Sessões de leitura para sénio-
res, nos Centros de Dia e ERPI.

VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt
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MUNICÍPIOS ALERTAM

FALTAM VETERINÁRIOS
A Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses alertou
ontem para a falta de veteriná-
rios que impede as autarquias
de avançarem com esteriliza-
ções e cumprirem a lei que
proíbe o abate de animais nos
canis municipais. Segundo
Manuel Machado, presidente
da ANMP, “esta é uma falta de
recursos humanos da adminis-
tração central”.

BOM TEMPO

32 GRAUS EM MORA
Mora foi ontem a localidade
mais quente no País com o re-
gisto de 32 graus, pelas 17h00.
Para hoje, as previsões indi-
cam a continuação de bom
tempo, com 31 graus em Santa-
rém, 29 em Lisboa, 27 em Faro
e 22 no Porto. Na Sexta-feira
Santa há a indicação para uma
descida da temperatura na or-
dem dos cinco graus e possibi-
lidade de aguaceiros fracos.

PORMENORES

Reposição das horas extra
A reposição do pagamento do
valor integral das horas ex-
traordinárias é uma das reivin-
dicações dos sindicatos. Os
médicos estão a receber 50 por
cento do valor desde 2012.

Negociação em aberto
Apesar do anúncio da greve
para 10 e 11 de maio, os respon-
sáveis pelos sindicatos dos mé-
dicos dizem estar dispostos
para negociar com o Governo.

u Os tempos excessivamente
curtos que os médicos têm
para as consultas, os casos de
médicos em situação de esgo-
tamento, que aumentam a
possibilidade de erros, são si-
tuações que o bastonário dos
Médicos quer ver alteradas.n

Críticas a consultas
curtas e esgotamento

Ministro apresentou iniciativa

SAÚDE

Incentivoàatividadefísica
uA partir de julho, os médicos
de famíliavão avaliar aativida-
de física dos utentes e incenti-
varapráticado exercício físico,
anunciouodiretordoPrograma
Nacional para a Promoção da
Atividade Física, Pedro Teixei-
ra. Nas próximas semanas, vai
ser criadaumacomissão inter-
ministerial, com os setores da

Saúde, Educação, Desporto,
Ciência, Integração de Pessoas
com Deficiência e Emprego,
para a promoção do exercício
físico nas escolas e no Sistema
Nacional de Saúde. O ministro
da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes, apresentou no Ja-
mor (Oeiras) o programa(mais�
informação�na�página�47).nC.S.
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" OS CANIS ESTÃO
LOTADOS E ERA
PRECISO FAZER
ALGUMA COISA

COM URGÊNCIA”

JORGE CID
BASTONÁRIO
DA ORDEM
DOS MÉDICOS
VETERINÁRIOS


