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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os militares no ativo bem como os veteranos e respetivas famílias devem merecer uma atenção

especial também no acompanhamento da sua saúde. Não obstante têm visto os cudados de

saúde a degradarem-se, não só com a corrente situação do IASFA, mas também com menos

oferta e mais longas listas de espera.

Também os médicos do Hospital das Forças Armadas (HFAR) têm visto ao longo dos anos a

sua situação profissional degradar-se, com reflexo no grande número de abandonos com um

aumento exponencial dos prestadores de serviço de menor qualidade.

Não obstante e, tanto quanto conseguimos apurar, continua por finalizar o longo processo

negocial realizado com os sindicatos médicos. Ou seja, no que aos trabalhadores médicos civis

do HFAR diz respeito, a contratação coletiva no setor da Defesa Nacional está totalmente

paralisada.

Ora o Governo em funções colocou no seu Programa o objetivo de "Desbloquear a contratação

coletiva". Assim sendo assim, não é compreensível que seja esse mesmo Governo aquele que

na área da Defesa Nacional não age com a diligência esperada na sua qualidade de

empregador. Esta situação tem causado às organizações representativas dos médicos naturais

perplexidades.

Praticamente no final da legislatura é impossível compreender quais possam ser os motivos do

Governo para não ter desbloqueado a contratação coletiva, no âmbito da Carreira Médica. E

tudo isto apesar das diversas tentativas, junto do Ministério da Defesa Nacional, no sentido de

alterar esta situação.

É que tal situação representa uma descriminação gritante entre os profissionais que exercem as

suas funções no âmbito do Ministério da Saúde e os no âmbito do Ministério da Defesa

Nacional.



Como tal e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis vimos, através de V.

Exa. o Senhor Presidente da Assembleia da República solicitar que o Senhor Ministro da

Defesa Nacional responda às seguintes questões:

Qual o gasto financeiro com as empresas de prestação de serviço?

. Reconhece, o Sr. Ministro, que existe um tratamento diferenciado e uma discriminação

negativa dos médicos civis do HFAR em relação aos médicos do Serviço Nacional de Saúde?

. Em caso afirmativo como explica V. Exa. que tenham ficado sem resposta as solicitações

sindicais no sentido de se poder acionar os mecanismos de contratação coletiva tendentes a

negociar uma correção desta assimetria?

. Quando pretende V. Exa. por cobro a esta situação?

Palácio de São Bento, 24 de maio de 2019
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Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2129
	txtLegPergunta[0]: XIII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2019-05-24
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Degradação dos cuidados de saúde dos militares e da situação laborados Médicos Civis do Hospital das Forças Armadas
	txtDestinatario[0]: Min.  da  Defesa Nacional

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2019-05-24T16:59:10+0100
	Pedro Roque (Assinatura Qualificada)


		2019-05-24T17:32:43+0100
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2019-05-27T09:44:07+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2019-05-24T16:59:25+0100
	Unknown signer 63055160751ffdf656fc2ec19c7cf9566a2e986e


		2019-05-24T17:32:48+0100
	Unknown signer 821d49e1370df067b57cd036e8e07fb7bb6674b9


		2019-05-27T09:44:18+0100
	Unknown signer 13868cc012fa94553c1efec591d52fd49bc613ef




