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entidade empregadora substituí-lo, em todos ou em alguns 
horários, pelo fornecimento de uma das refeições compre-
endidas dentro dos limites do respetivo horário, de acordo 
com os usos.

3- (…).
4- (…).

ANEXO I

(…)

1- (…).
2- (…).
3- Categorias:
3.1- Enfermeiro de ingresso:
Exerce as mesmas funções do enfermeiro, mas no âmbito 

de um processo de integração à unidade ou serviço e durante 
o primeiro ano de atividade.

3.2- (…).
3.3- (…).
3.4- (…).
4- (…).
5- Ingresso:
A carreira de enfermeiro inicia-se na categoria e nível de 

enfermeiro de ingresso. Os enfermeiros que já possuam ex-
-

mento idóneo, são posicionados na carreira de enfermagem 

6- (…).
7- (…).
8- (…).
9- (…).

ANEXO II

Enfermeiro perito 1 720 €

Enfermeiro sénior 1 400 € 

Enfermeiro (**) 1 180 € 

Enfermeiro de ingresso (*) 985 € 

(*) O enfermeiro de ingresso transita para o nível de enfermeiro decor-
rido um ano de exercício de funções no âmbito de uma integração à unidade 
ou serviço.

(**) (…).

Artigo 3.º

Entrada em vigor

As alterações enunciadas no artigo 2.º entram em vigor 
no dia 1 de julho de 2018.

Lisboa, 21 de junho de 2018.

Em representação da Associação Portuguesa de Hospita-
lização Privada - APHP:

Óscar Gaspar, presidente da direção e mandatário.
Carlos Alcântara, vogal da direção e mandatário.

Em representação do Sindicato dos Enfermeiros Portu-
gueses - SEP:

Jorge Manuel da Silva Rebelo, mandatário.

com o n.º 130/2018, nos termos do artigo 494.º do Código do 
Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Acordo de empresa entre a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa - SCML e o Sindicato

Independente dos Médicos - SIM e outro

Entre Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, doravante 
designada por SCML, pessoa coletiva de direito privado e 
utilidade pública administrativa n.º 500 745 471, com sede 
no Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa, representada 
neste ato pelo provedor, Edmundo Emílio Mão de Ferro 
Martinho, nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 
12.º dos estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 235/2008 de 3 de dezembro; 
e Sindicato Independente dos Médicos, doravante designa-
da por SIM, pessoa coletiva n.º 501 862 722, com sede na 
Avenida 5 de Outubro, 151, 9.º, 1050-053 Lisboa, represen-
tado neste ato pelos seus membros do secretariado nacional, 
Jorge Paulo de Seabra Roque da Cunha, José Manuel Pinto 

-
la Proença Ferreira Quaresma. E Sindicato dos Médicos da 
Zona Sul, doravante designado por SMZS, pessoa coletiva 
n.º 501 103 554, com sede na Avenida Almirante Reis, n.º 
113, 5.º piso, porta 501, 1150-014 Lisboa, representado neste 
ato pelos membros da direção, Guida Maria Marcelino da 
Ponte, Mário Jorge dos Santos Neves e Hugo Manuel Gra-
sina Esteves, na qualidade de, respetivamente, empregadora 
e associações sindicais representantes dos trabalhadores da 
SCML; é celebrado hoje, dia 20 de junho de 2018, o presente 
acordo de empresa, nos seguintes termos:

I

Área, âmbito e vigência

Cláusula 1.ª

Área e âmbito

1- O presente acordo de empresa, adiante designado AE, 
aplica-se aos trabalhadores médicos vinculados por contrato 
de trabalho que exercem funções na Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa, adiante, designada por SCML, e abrange 
a área do Município de Lisboa e outras áreas do território 
nacional, nos termos do artigo 3.º dos estatutos da SCML, 
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 de dezem-
bro, e é aplicável às atividades previstas no artigo 4.º dos 
referidos estatutos. 
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2- O presente AE obriga a SCML e os trabalhadores médi-
cos ao seu serviço, representados pelas associações sindicais 
outorgantes. 

3- O presente AE aplica-se a um empregador e a um uni-
verso de cerca de 80 (oitenta) trabalhadores médicos. 

Cláusula 2.ª

Regime aplicável

1- Aos trabalhadores médicos da SCML previstos na cláu-
sula anterior é aplicável o regime constante do presente acor-
do e das deliberações da comissão paritária que o venham a 
interpretar ou integrar. 

2- Fazem parte integrante do AE, os seguintes anexos: 
I. Sistema de gestão e avaliação do desempenho;
II. Modelo de declaração de não incompatibilidade;
III. Modelos transitório experimental e comum de recruta-

mento e seleção;
IV. Normas particulares de organização e disciplina do tra-

balho médico;
V. Posições, e níveis remuneratórios, acréscimos, despesas 

e ajudas de custo;
VI. Serviços mínimos e meios necessários para os assegu-

rar em caso de greve;
3- Em tudo o que o AE for omisso, aplica-se o disposto 

no Código do Trabalho e respetiva legislação complementar. 

Cláusula 3.ª

Vigência, sobre vigência, denúncia e revisão

1- O AE entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte 
ao da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, e 
vigora pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. 

2- Decorrido o prazo de vigência previsto no número an-
terior, e não havendo denúncia por qualquer das partes, o 
AE renova-se por períodos sucessivos de 24 (vinte e quatro) 
meses. 

3- A denúncia pode ser feita por qualquer das partes, com a 

de vigência, e deve ser acompanhada de proposta de revisão, 
total ou parcial, bem como da respetiva fundamentação. 

4- Havendo denúncia, o AE renova-se por um período de 
12 (doze) meses.

5- A parte que recebe a denúncia deve responder no prazo 
de 30 (trinta) dias, úteis após a sua receção, devendo a res-
posta ser fundamentada, e exprimir uma posição relativa a 
todas as cláusulas da proposta, aceitando, recusando ou con-
trapropondo. 

6- Após a receção da resposta, as negociações têm a du-

da sua continuação ou da passagem às fases de conciliação 
e mediação. 

II

Cláusula 4.ª

1- -
mente habilitado ao exercício da medicina, capacitado para 
o diagnóstico, tratamento, prevenção ou recuperação de do-
enças ou outros problemas de saúde, e apto a prestar cuida-
dos 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- O trabalhador médico exerce a sua atividade com plena 

através do exercício correto das funções assumidas, coopera 

e coordena as equipas multidisciplinares de trabalho consti-
tuídas.

3- A integração na carreira médica determina o exercício 
das correspondentes funções.

Cláusula 5.ª

Integração na carreira médica

Os trabalhadores médicos são integrados numa carreira 

pelo AE. 

Cláusula 6.ª

Estrutura da carreira

A carreira médica é pluricategorial e estrutura-se nas se-
guintes categorias:

a) Assistente;
b) Assistente graduado;
c) Assistente graduado sénior.

Cláusula 7.ª

1- -
pacidades e conhecimentos técnicos adquiridos ao longo da 

médica e compreende os seguintes graus:
a) Especialista;
b) Consultor.
2- 

-
dos 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 8.ª

Aquisição e utilização do grau

1- O grau de especialista adquire-se com a obtenção do tí-
tulo de especialista, após conclusão, com aproveitamento, do 
internato médico da especialidade.
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2- O grau de consultor adquire-se após habilitação efetu-
ada por procedimento concursal que tenha por base, cumu-
lativamente:

a) Avaliação curricular;
b) -

cias;
c) Exercício efetivo, durante cinco anos, de funções com o 

grau de especialista.
3- Os trabalhadores médicos integrados na categoria de as-

sistente 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- -
nal o trabalhador médico deve sempre fazer referência ao 
grau detido.

Cláusula 9.ª

Princípios gerais da avaliação do desempenho

1- A avaliação do desempenho aprecia a qualidade relativa 
dos trabalhadores médicos, permite à SCML reconhecer o 

para que melhore a atividade para que foi contratado e condi-

ser subordinada aos princípios da justiça, igualdade, univer-
salidade, transparência, imparcialidade, melhoria da qualida-
de dos serviços e desenvolvimento do trabalhador.

2- O conjunto da avaliação é inscrito numa folha de ava-
liação e faz parte integrante do processo individual de cada 
trabalhador.

3- O sistema de gestão e avaliação do desempenho consta 
do anexo I do AE.

Cláusula 10.ª 

1- A progressão remuneratória depende de deliberação da 
-

vos:
a) Disponibilidade orçamental da SCML;
b) Permanência no nível imediatamente anterior nos se-

guintes termos:
i) Antiguidade mínima de 3 (três) anos no mesmo nível;
ii) Avaliação do desempenho não inferior a adequado, nos 

termos do anexo I do AE.
2- A progressão em nível prevista na presente cláusula 

produz efeitos no mês de abril de cada ano.

Cláusula 11.ª 

Atividade privada e incompatibilidades

1- O exercício de outras atividades privadas, sem prejuízo 
do disposto nos números seguintes, está sujeito ao princí-
pio geral da não concorrência consagrado na lei laboral, e ao 
que se acordar entre a entidade empregadora e o trabalhador 
médico.

2- Aos trabalhadores médicos é permitido exercer a ativi-
dade privada, em regime de trabalho autónomo, mediante a 

mera apresentação à entidade empregadora de compromisso 
de honra de que por esse motivo não resulta qualquer con-
dição de incompatibilidade, nos termos do anexo II do AE.

3- A autorização para a acumulação de funções privadas, 
em regime de trabalho subordinado, é concedida a reque-
rimento do trabalhador médico interessado, nos termos le-
gais, devendo mediar um intervalo de tempo não inferior a 1 
(uma) hora entre o exercício das funções a acumular. 

4- Não depende de autorização da entidade empregadora, 
o exercício pelo trabalhador médico, em regime de trabalho 
autónomo, a título remunerado ou não, das seguintes ativi-
dades: 

a) -
tístico; 

b) Realização de conferências, palestras e cursos breves;
c) Elaboração de estudos e pareceres médicos.
5- São consideradas condições incompatíveis, nomeada-

mente, o exercício de funções de direção técnica de entidade 
da área da saúde, por parte de trabalhadores médicos com 
funções de direção, no âmbito da entidade empregadora, 
bem como a titularidade de participação superior a 10 % 
(dez por cento) no capital social de entidade com a qual a 
SCML estabeleça algum tipo de relação, por si ou por cônju-
ge e pelos ascendentes ou descendentes do 1.º grau, e ainda 
o exercício de funções de qualquer natureza em benefício de 
entidade que seja fornecedora de bens ou serviços à SCML.

Cláusula 12.ª 

1- A carreira médica na SCML desenvolve-se nas áreas de 
-

liar e de medicina do trabalho.
2- Cada área prevista no número anterior tem formas de 

exercício adequadas à natureza e conteúdo da atividade que 
desenvolve, nos termos das cláusulas seguintes.

Cláusula 13.ª 

1- Ao assistente compete, nomeadamente:
a) Prestar as funções assistenciais e praticar atos médicos 

diferenciados;
b) Registar no processo clínico os atos, diagnósticos e pro-

cedimentos;
c) Participar na formação dos médicos internos;
d) -

terna;
e) 
f) Integrar programas de melhoria contínua da qualidade;
g) Desempenhar funções docentes;
h) Responsabilizar-se por unidades médicas funcionais;
i) Articular a prestação e a continuidade dos cuidados de 

saúde com os médicos de família;
j) Participar em projetos de organização e gestão da ativi-

dade médica, informatização clínica e telemedicina;
k) Participar em júris de concurso;
l) Assegurar as funções de assistente graduado ou de as-

sistente graduado sénior, quando não existam ou nas suas 
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faltas e impedimentos.
2- Ao assistente graduado são atribuídas as funções de as-

sistente e ainda as de:
a) Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos 

internos e dos assistentes;
b) Coordenar programas de melhoria contínua da qualida-

de;
c) 
d) Coordenar a dinamização de projetos de bioética;
e) Coordenar a dinamização de projetos de informatização 

clínica e de telemedicina;
f) Coordenar os protocolos de diagnóstico, terapêuticos e 

de acompanhamento, bem como a gestão dos internamentos 
e da consulta externa;

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 cien-

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

faltas e impedimentos.

Cláusula 14.ª 

Área de medicina geral e familiar

1- Ao assistente são atribuídas, nomeadamente, as seguin-
tes funções:

a) Prestar cuidados de saúde globais e continuados a um 
grupo de utentes pelo qual é responsável, individualmente 
e em equipa, bem como desenvolver atividades de preven-
ção das doenças e, ainda, promovera gestão do seu grupo de 
utentes;

b) Registar no processo clínico os atos, diagnósticos e pro-
cedimentos;

c) Orientar e seguir os doentes na utilização de serviços de 
saúde a que entenda referenciá-los para adequada assistên-
cia, nomeadamente quanto a cuidados hospitalares, mediante 

d) Promover a articulação com outros níveis de prestação 
de cuidados com o objetivo de proceder à sua adequada con-
tinuidade;

e) Responsabilizar-se por unidades funcionais das unida-
des de saúde;

f) Participar na formação dos médicos internos;
g) 
h) Integrar programas de melhoria contínua da qualidade;
i) Desempenhar funções docentes;
j) Participar em júris de concurso;
k) Exercer nas unidades de saúde funções integradas nos 

programas de saúde pública, designadamente as de assistên-
cia global às populações.

2- Ao assistente graduado são atribuídas as funções de 
assistente e ainda as de:

a) Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos 

internos e dos assistentes;
b) 
c) Coordenar a dinamização de projetos de bioética;
d) Coordenar a dinamização de projetos de informatização 

clínica e de telemedicina;
e) Coordenar os protocolos de diagnóstico, terapêuticos e 

de acompanhamento;
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 assistenciais de investigação cien-

b) Coordenar os processos de acreditação;
c) 
d) Coadjuvar a direção clínica nas atividades de gestão;
e) Substituir o coordenador de unidade da respetiva área 

nas suas faltas e impedimentos.

Cláusula 15.ª 

Área de medicina do trabalho

1- Ao assistente são atribuídas, nomeadamente, as seguin-
tes funções:

a) Realizar a vigilância médica dos trabalhadores da enti-

bem como desenvolver atividades de prevenção dos aciden-

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

ceiros, nomeadamente a entidade empregadora;
c) Tomar decisões de intervenção médica que, na sua ava-

liação, se imponham em cada caso;
d)  Orientar e seguir os trabalhadores doentes ou sinistra-

dos na utilização de serviços de saúde a que entenda referen-
ciá-los para adequada assistência, mediante relatório escrito 

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 vigi-

lância da saúde nos locais de trabalho, bem como de avalia-
ção das condições de trabalho e o seu impacto na saúde dos 

h) Participar nas atividades de informação e formação dos 
trabalhadores e prestar informação técnica, na fase de pro-
jeto e de execução, sobre as medidas de prevenção relativas 
às instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho;

i) Participar na formação dos médicos internos;
j) 
k) Integrar programas de melhoria contínua da qualidade;
l) Desempenhar funções docentes;
m) Participar em júris de concurso;
n) Colaborar em programas de saúde pública.
2- Ao assistente graduado são atribuídas as funções de as-

sistente e ainda as de:
a) Coordenar o desenvolvimento curricular dos médicos 
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internos e dos assistentes;
b) Coordenar os programas de promoção, prevenção, vi-

gilância da saúde, de avaliação das condições de trabalho e 

trabalhadores;
c) Coordenar programas de melhoria contínua da qualida-

de;
d) Desenvolver a investigação em medicina do trabalho e 

saúde ocupacional;
e) Coordenar e dinamizar projetos de informatização rela-

tivos 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;
c) 
d) Coadjuvar o diretor de serviço nas atividades de gestão;
e) Substituir o diretor de serviço nas suas faltas e impedi-

mentos.

Cláusula 16.ª 

Independência das funções de gestão 

cláusulas 5.ª e 6.ª é independente do exercício de cargos de 
-

são e escolha da mesa da SCML.

Cláusula 17.ª

Subordinação

1- Sem prejuízo do disposto na lei e das orientações e prin-
cípios emanados das autoridades legalmente competentes, os 
poderes de autoridade e direção próprios da entidade empre-
gadora, incluindo o poder disciplinar, são da competência da 
mesa da SCML e podem ser delegados nos termos do dispos-
to nos números seguintes.

2- A mesa da SCML pode delegar, total ou parcialmente, 
nos responsáveis hierárquicos de nível adequado, os poderes 
referidos no número anterior, tendo em vista, nomeadamen-
te, a articulação das funções essenciais da prestação de cui-
dados e a gestão integrada dos recursos. 

3- O estabelecido nos números anteriores não pode pre-

-
sional, ao responsável do serviço ou unidade orgânica a que 
se encontre adstrito.

Cláusula 18.ª

1- A cada trabalhador médico corresponde um processo 
-

mentos relativos ao nome, datas de nascimento e admissão, 

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 

-
cais e de sistemas de proteção social.

2- -
do pelos serviços de gestão de recursos humanos da SCML 
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 gra-
tuitas, mediante requerimento prévio, mesmo após a cessa-
ção do contrato de trabalho.

3- 

vigor relativa à proteção de dados pessoais.

III

Admissão e período experimental

Cláusula 19.ª 

Recrutamento e seleção 

1- O preenchimento dos postos de trabalho da carreira 
médica, incluindo mudança de categoria, é feito mediante 
processo de recrutamento e seleção, nos termos do anexo III 
do AE.

2- O processo previsto no número anterior é da exclusiva 
competência da mesa da SCML, com respeito pelas normas 
legais aplicáveis e pelos princípios da publicidade prévia, 
igualdade de oportunidades, imparcialidade, boa-fé e não 
discriminação.

Cláusula 20.ª 

Condições de admissão

1- Para a admissão à categoria de assistente, é exigido o 
grau de especialista.

2- Para a admissão à categoria de assistente graduado, é 
exigido o grau de consultor.

3- Para a admissão à categoria de assistente graduado sé-
nior, são exigidos o grau de consultor e três anos de exercício 
efetivo com a categoria de assistente graduado. 

Cláusula 21.ª

Reconhecimento de graus e categorias

Os graus atribuídos pelo Ministério da Saúde e reconhe-
cidos pela Ordem dos Médicos são oponíveis para a elegi-
bilidade necessária aos procedimentos de recrutamento e 
seleção previstos no AE.

Cláusula 22.ª 

Período experimental

1- O período experimental corresponde ao tempo inicial de 
execução do contrato e destina-se a comprovar se o trabalha-
dor médico possui as competências exigidas pelo posto de 
trabalho que vai ocupar.

2- O período experimental começa a contar-se a partir 
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do início da execução da prestação de trabalho, nela se in-
cluindo as ações de formação ministradas pela entidade 
empregadora ou frequentadas por determinação desta, desde 
que não excedam metade daquele período.

3- Para efeitos da contagem do período experimental são 
considerados os dias de descanso semanal e feriados, mas 

-
cadas, de licença e de dispensa, bem como de suspensão do 
contrato.

4- Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, o 
período experimental tem a duração de 120 (cento e vinte) 
dias. 

5- Considera-se cumprido o período experimental a que 
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 
termo resolutivo ou em comissão de serviço, para o exercício 
da formação médica especializada, com a SCML. 

6- Durante o período experimental, qualquer das partes 
pode, por qualquer forma, denunciar o contrato de trabalho, 
sem aviso prévio nem necessidade de invocação de causa, 
não havendo direito a indemnização. 

IV

Direitos, deveres e garantias das partes

Cláusula 23.ª 

Princípio geral

1- A entidade empregadora e os trabalhadores médicos, 
no cumprimento das respetivas obrigações, assim como no 
exercício dos correspondentes direitos, devem proceder de 
boa-fé.

2- Na execução do contrato de trabalho devem as partes 
colaborar na obtenção da maior produtividade e qualidade, 

-

Cláusula 24.ª

Deveres da entidade empregadora

1- A SCML, deve, nomeadamente:
a) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o traba-

lhador médico;
b) Pagar pontualmente a retribuição e outras prestações 

pecuniárias;
c) Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do pon-

to de vista físico como moral;
d) Contribuir para a elevação do nível de produtividade e 

qualidade do trabalhador médico, nomeadamente proporcio-

e) Respeitar a autonomia e competência técnica e cien-

médico;
f) Possibilitar o exercício de cargos em organizações re-

presentativas dos trabalhadores médicos;
g) 

a proteção da segurança e saúde do trabalhador médico, e 
indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de tra-
balho;

h) Adotar, no que se refere à segurança e saúde no traba-
lho, as medidas que decorram, para a entidade empregadora, 
estabelecimento ou atividade, da aplicação das prescrições 
legais e convencionais vigentes;

i) Fornecer aos trabalhadores médicos uniformes e outro 
-

gulamento próprio e providenciar pela sua limpeza e higie-
nização;

j) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação ade-
quadas à prevenção de riscos de acidente e doença;

k) Manter permanentemente atualizado o processo biográ-

l) Dar publicidade às deliberações que diretamente respei-

nos locais próprios e divulgando-as através de correio eletró-
nico interno, de modo a possibilitar o seu conhecimento, em 
tempo oportuno, pelos interessados, sem prejuízo do estabe-
lecido no número seguinte.

2- O dever de publicidade, a que se refere a alínea l) do 
número anterior, tem como limite os termos em que a enti-
dade empregadora se encontra legalmente obrigada a prestar 
informações às estruturas de representação coletiva dos tra-
balhadores, não abrangendo, nomeadamente, as informações 
que possam ser prestadas a estas com menção expressa de 

geral seja suscetível de prejudicar ou afetar gravemente o 
funcionamento de algum dos seus serviços, nos termos pre-
vistos nos artigos 412.º e 413.º do Código do Trabalho. 

Cláusula 25.ª 

Deveres do trabalhador médico

1- O trabalhador médico deve, nomeadamente:
a) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade a enti-

dade empregadora, os superiores hierárquicos, os colegas 
de trabalho, e as demais pessoas que estejam ou entrem em 
relação com aquela, nomeadamente utentes, doentes e acom-
panhantes ou visitas;

b) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
c) Realizar o trabalho com zelo, diligência, qualidade e 

produtividade;
d) Cumprir as ordens e instruções da entidade emprega-

dora em tudo o que respeite à execução e disciplina do tra-
balho, salvo na medida em que se mostrem contrárias aos 

práticas;
e) Guardar lealdade à entidade empregadora, nomeada-

mente não divulgando informações referentes à sua organi-
zação, métodos de produção ou atividade;

f) Guardar rigoroso sigilo de acordo com as normas de-

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, 
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mesmo fora do horário de trabalho, respeitando o plano de 
emergência da entidade empregadora;

h) Zelar pela conservação e boa utilização dos bens rela-

entidade empregadora;
i) Aceitar e desempenhar ativamente incumbências e fun-

ções em grupos, comissões ou equipas multidisciplinares, 
-

j) Cooperar para a melhoria do sistema de segurança, hi-
giene e saúde no trabalho, nomeadamente por intermédio 

k) Cumprir nos termos da lei as prescrições de seguran-
ça, higiene e saúde no trabalho aplicáveis, designadamente 
sujeitando-se, sempre que para tal solicitado, aos exames de 
saúde, iniciais, periódicos ou ocasionais.

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 lhe tiverem sido atribuídos.

3- Sem prejuízo do conteúdo funcional inerente à respeti-
va categoria, os trabalhadores médicos integrados na carreira 
médica estão obrigados, no respeito pelas leges artis, com 
observância pela autonomia e características técnico-cientí-

a) -
teção da saúde dos utentes e da comunidade;

b) Esclarecer devidamente o utente sobre os cuidados a 
prestar e prestados, assegurando a efetividade do consenti-
mento informado;

c) Exercer as suas funções com zelo e diligência, assegu-
rando 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) 
éticos e princípios deontológicos;

f) Atualizar e aperfeiçoar conhecimentos e competências 

aperfeiçoamento do seu desempenho;
g) Colaborar com todos os intervenientes no trabalho de 

prestação de serviços de saúde, favorecendo o desenvolvi-
mento de relações de cooperação, respeito e reconhecimento 
mútuo, privilegiando o trabalho de equipa.

Cláusula 26.ª

Garantias do trabalhador médico

É proibido à entidade empregadora:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador mé-

dico exerça os seus direitos, bem como despedi-lo sem justa 
causa, aplicar-lhe outras sanções ou tratá-lo desfavoravel-
mente por causa desse exercício;

b) -

médico inativo;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador médico para que 

de trabalho dele ou dos demais;
d) Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos na lei 

ou no AE;
e) Baixar a categoria do trabalhador médico, salvo nos ca-

sos previstos na lei ou no AE;
f) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador médi-

co, mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de o pre-
judicar em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade;

g) Transferir o trabalhador médico para outro local de tra-
balho, salvo nos casos previstos na lei ou no AE ou quando 
haja acordo escrito do trabalhador médico.

Cláusula 27.ª

Princípio geral

1- A SCML deve proporcionar ao trabalhador médico 

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

houver motivo atendível.
3- 

disposto na lei ou do AE, bem como a autorizada pela enti-
dade empregadora em qualquer das suas modalidades, não 
pode prejudicar outros direitos, regalias ou garantias do tra-
balhador médico e conta como tempo de serviço efetivo.

4- A formação dos trabalhadores médicos assume caráter 
de continuidade e prossegue objetivos de atualização técnica 

-
ção.

5- A formação prevista no número anterior deve ser plane-
ada e programada, de modo a incluir informação interdisci-
plinar e desenvolver competências de organização e gestão 
de serviços.

6- Nos casos em que a formação seja realizada fora do lo-
cal de trabalho habitual ou ultrapasse os limites dos períodos 

-
de empregadora as condições da deslocação e do pagamento 
das horas que excedam aqueles limites, aplicando-se, na falta 

como sobre pagamento de trabalho suplementar se este ex-
ceder duas horas diárias.

7- 
entidade empregadora pode ser ministrada pelas organiza-

8- 

Cláusula 28.ª

Formação contínua

1- A entidade empregadora deve elaborar planos de forma-
ção, anuais ou plurianuais, com base no diagnóstico das ne-

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

nima de 30 (trinta) dias relativamente ao início da sua exe-

2173



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 26, 15/7/2018

cução, dar conhecimento do projeto de plano de formação 
aos trabalhadores médicos, na parte que a cada 1 (um) diga 
respeito e às associações sindicais outorgantes, que podem 
emitir parecer no prazo de 15 (quinze) dias.

3- A formação contínua de ativos deve abranger, em cada 
ano, pelo menos 10 % (dez por cento) dos trabalhadores mé-
dicos com contrato sem termo, e dos que prestem serviço por 
período superior a 18 (dezoito) meses, ininterruptos, ao abri-
go de um contrato celebrado com a entidade empregadora.

4- Ao trabalhador médico deve ser assegurada, no âmbito 
da formação contínua, um número mínimo de horas anuais 

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 tenha utilizado nos últimos 24 (vin-
te e quatro) meses.

Cláusula 29.ª

Formação por iniciativa do trabalhador médico

1- A frequência de cursos ou de ações de formação 

inferior a 6 (seis) meses, efetuadas por iniciativa do traba-
lhador médico, podem determinar uma redução de horário 
correspondente ao tempo necessário para as suas desloca-
ções, sem prejuízo da remuneração e demais regalias, desde 
que previamente autorizadas pela entidade empregadora, nos 
termos dos números seguintes.

2- A frequência de cursos de formação complementar ou 

diferenciação técnica ou projetos de investigação, pode ser 
autorizada mediante licença sem perda de remuneração por 
um período não superior a 15 (quinze) dias úteis, por ano.

3- A dispensa de trabalho para os efeitos do número 2 deve 
ser solicitada por escrito, 15 (quinze) dias antes do início do 
mês no decurso do qual deva ocorrer.

4- A entidade empregadora pode atribuir a licença prevista 
nos termos do número 2 por um período superior a 15 (quinze) 
dias úteis, desde que a proposta se encontre devidamente fun-
damentada e a formação se revista de interesse para a SCML.

5- Sem prejuízo do disposto na lei sobre o direito do tra-
balhador, 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 re-
muneração para formação e aperfeiçoamento.

6- A utilização da faculdade referida nos números anterio-
res deve observar os princípios da igualdade de tratamento 
de oportunidade dos trabalhadores médicos e os requisitos e 

Cláusula 30.ª

Obrigação de permanência

1- O trabalhador médico que, por escrito, acorde com a en-

tidade empregadora, na realização, por conta desta, de des-
pesas avultadas com a sua formação, vincula-se a não fazer 
cessar o contrato de trabalho por um período não superior a 
3 (três) anos.

2- Deve constar da convenção o exato montante corres-
pondente às despesas envolvidas na formação a ser tidas em 
conta, o qual cabe ao trabalhador médico repor proporcio-
nalmente ao tempo em falta, caso não respeite o acordado.

V

Prestação de trabalho

Cláusula 31.ª

Poder de direção

ser prestado o trabalho, dentro dos limites decorrentes da lei, 

contrato de trabalho de cada trabalhador médico.

Cláusula 32.ª

Funções desempenhadas

1- O trabalhador médico deve exercer as funções corres-
pondentes à atividade para que foi contratado de acordo com 

2- A entidade empregadora deve procurar atribuir a cada 
trabalhador médico, no âmbito da atividade para que foi con-
tratado, as funções mais adequadas às suas aptidões e quali-

3- A atividade contratada compreende as funções que lhe 
-

-
ízo do permanente respeito dos limites próprios da sua espe-
cialidade médica. 

4- -
nadamente, as atividades compreendidas na mesma área de 

5- O trabalhador médico, sempre que o exercício de fun-

6- O disposto nos números anteriores confere ao trabalha-
dor médico, sempre que o exercício das funções assessorias 

-
nal adequada, não inferior a 10 (dez) horas por ano.

7- A determinação pela entidade empregadora do exercício 
das funções a que se refere o número 3, confere ao traba-
lhador médico o direito a auferir, enquanto tal situação se 

aquele que se encontre previsto para a categoria a que cor-
respondem aquelas funções. 

Cláusula 33.ª

Normas particulares de organização e disciplina do trabalho médico

A regulamentação das normas particulares de organização 
e disciplina do trabalho médico consta do anexo IV do AE.
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Cláusula 34.ª

Local de trabalho

1- O trabalhador médico realiza a sua prestação de traba-
lho no local convencionado ou, quando necessidades de ser-

qualquer estabelecimento ou serviço da SCML, sem prejuízo 
-

ca e à transferência temporária dos trabalhadores. 
2- O trabalhador médico encontra-se adstrito às desloca-

ções inerentes às suas funções ou indispensáveis à sua for-
-

Cláusula 35.ª

Período normal de trabalho

1- O período normal de trabalho é de 7 (sete) horas diárias, 
e 35 (trinta e cinco) horas semanais, organizado de segunda-
-feira a sexta-feira, entre as 8h00 e as 20h00, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes. 

2- O trabalho em serviços de urgência, externa e interna, 
unidades de cuidados intensivos e unidades de cuidados in-
termédios é organizado de segunda-feira a domingo. 

3- Sem prejuízo do disposto no número 1, o período normal 
de trabalho semanal pode ser organizado de segunda-feira a 
sábado, mediante a prévia celebração de um acordo escrito en-
tre a entidade empregadora e o trabalhador médico, pelo prazo 
mínimo de 1 (um) ano, destinado a permitir o desenvolvimen-

-
ca de permitir o acompanhamento do doente internado, com 
registo da observação, incluindo a concessão da alta clínica.

4- O acordo de organização do período normal de trabalho 
previsto no número anterior deve garantir um dia de descan-
so semanal complementar e um acréscimo remuneratório 
não inferior a 10 % (dez por cento) da remuneração base 
auferida pelo trabalhador médico. 

5- Sem prejuízo do disposto no número 1, o trabalhador mé-

número 3, ocasionalmente, disponibilizar-se para que o perío-
do normal de trabalho semanal inclua o dia de sábado, caso em 
que goza da garantia, de um dia de descanso semanal comple-
mentar, e de um acréscimo remuneratório não inferior a 50 % 
(cinquenta por cento) do valor-hora devido pela prestação de 
trabalho normal em período equivalente.

6- Sem prejuízo da organização do horário de trabalho na 

cômputo do tempo de trabalho, que a semana de trabalho 
tem início às 00h00 de segunda-feira e termina às 24h00 do 
domingo seguinte.

7- A entidade empregadora deve manter um registo que 
permita apurar o número de horas de trabalho prestadas pelo 
trabalhador médico, por dia e por semana, com indicação das 
horas de início e de termo do trabalho.

Cláusula 36.ª

Horário de trabalho

1- Compete à mesa da SCML a determinação das horas 

de início e termo do período normal de trabalho diário, bem 
como dos intervalos de descanso, precedida de audição do 
trabalhador médico. 

2- 
proposta dos responsáveis pelos departamentos, estabeleci-
mentos e serviços, podendo revestir, nomeadamente, um dos 
seguintes tipos: 

a) 
b) 
c) Horário desfasado; 
d) Isenção de horário; 
e)  
3- As regras próprias de cada tipo de horário a que se re-

fere o número 2 não são observadas sempre que se mostrem 
pontualmente inconvenientes para o trabalho prestado em 
serviço de urgência, cirurgias e situações análogas.

Cláusula 37.ª 

4- -
partida diariamente por 2 (dois) períodos de trabalho separa-
dos por 1 (um) intervalo de descanso, com duração mínima de 
30 (trinta) minutos e máxima de 2 (duas) horas, não podendo 
as horas de início e termo de cada período ser alteradas.

5- Quando se observem 2 (dois) períodos de trabalho diá-
rios, nenhum deles pode exceder 6 (seis) horas consecutivas. 

Cláusula 38.ª

1- 
trabalhador médico gerir os seus tempos de trabalho e a sua 
disponibilidade, escolhendo as horas de entrada e saída. 

2- 
ponderação prévia da conveniência do serviço e a sua prática 
não pode afetar o seu regular funcionamento.

3- 
das seguintes regras:

a) 
parte da tarde, as quais não podem ter, no seu conjunto, du-
ração inferior a 4 (quatro) horas;

b) Não podem ser prestadas, por dia, mais de 12 (doze) 
horas de trabalho;

c) O cumprimento da duração do trabalho deve ser aferido 
por referência a períodos de 1 (um) mês.

4- 
a) 

ou inferior à duração média diária do trabalho;
b) À atribuição de crédito de horas, até ao máximo de 

período igual à duração média diária do trabalho;
c) Relativamente ao trabalhador médico portador de de-

dos períodos de aferição pode ser transposto para o período 
imediatamente seguinte e nele compensado, desde que não 
ultrapasse o limite de 10 (dez) horas para o período do mês.

5- Para efeitos do disposto no número 4, a duração média 
do trabalho é de 7 (sete) horas.

6- A marcação de faltas prevista na alínea a) do número 4 
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é reportada até ao último dia do período de aferição a que o 
débito respeita.

7- A atribuição de créditos prevista na alínea b) do número 
4 é feita no período seguinte àquele que conferiu ao trabalha-
dor o direito à atribuição dos mesmos. 

Cláusula 39.ª

Horário desfasado

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

de saída ao longo do dia, ou durante a semana.
2- 

ser organizados de forma desfasada.

Cláusula 40.ª 

Isenção de horário

1- O trabalhador médico e a entidade empregadora podem 
acordar, por escrito, na isenção do horário de trabalho para 
o exercício de: 

a) 
b) Tarefas que obriguem a prestação de trabalho fora do 

período normal de funcionamento do estabelecimento de 
saúde;

c) Atividade regular fora do estabelecimento de saúde, 
sem controlo direto da hierarquia. 

2- O regime de isenção de horário de trabalho corresponde 

3- O exercício de cargos e funções em regime de comissão 
de serviço é efetuado em regime de isenção de horário de 
trabalho. 

4- Os trabalhadores que exerçam funções de administração 

se refere o número 2. 
5- O acordo sobre isenção de horário de trabalho não pre-

judica o direito a gozar os dias de descanso semanal obriga-
tório ou complementar, os dias feriados e os intervalos de 12 
(doze) horas de descanso entre jornadas diárias de trabalho. 

Cláusula 41.ª 

-
-

levantes relacionadas com as áreas de prestação de cuidados 
de saúde e a natureza das atividades desenvolvidas o justi-

a elas afetos.

Cláusula 42.ª

Trabalho a tempo parcial

1- Considera-se trabalho a tempo parcial o que correspon-
de a um período normal de trabalho semanal inferior ao pra-
ticado a tempo completo.

2- O trabalho a tempo parcial, salvo estipulação em con-
trário, pode ser prestado em todos ou alguns dias da semana, 

sem prejuízo do descanso semanal, devendo o número de 

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

crónica e a trabalhadores médicos que frequentem estabele-
cimentos de ensino superior.

Cláusula 43.ª

Trabalho noturno

1- Considera-se período de trabalho noturno o compreen-
dido entre as 22h00 de um dia e as 7h00 do dia seguinte. 

2- Para os trabalhadores médicos integrados em serviços 
de urgência, externa e interna, unidades de cuidados inten-
sivos, unidades de cuidados intermédios, considera-se perí-
odo de trabalho noturno o compreendido entre as 20h00 e as 
8h00 do dia seguinte.

3- Entende-se por trabalhador noturno, aquele que exe-
cute, pelo menos, 3 (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 
3 (três) horas por dia.

4- No caso de trabalhadores médicos com funções assis-
tenciais, sempre que devam exercer a sua atividade por mais 
de 8 (oito) horas num período de 24 (vinte e quatro) horas 
em que executem trabalho noturno durante todo o período 

trabalho seguinte, um descanso compensatório obrigatório, 
com redução do período normal de trabalho semanal, corres-
pondente ao tempo de trabalho que, nas 24 (vinte e quatro) 
horas anteriores, tiver excedido as 8 (oito) horas. 

5- A partir da data em que perfaçam 50 (cinquenta) anos de 
-

pensados da prestação de trabalho no período compreendido 
entre as 20h00 e as 8h00 do dia seguinte. 

Cláusula 44.ª 

Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar todo o que é presta-
do fora do horário de trabalho.

2- Nos casos em que tenha sido limitada a isenção de horá-
rio de trabalho a um determinado número de horas, diário ou 
semanal, considera-se trabalho suplementar o que seja pres-
tado fora desse período.

3- Quando tenha sido estipulado que a isenção de horá-
rio de trabalho não prejudica o período normal de trabalho 
diário ou semanal considera-se trabalho suplementar aquele 
que exceda a duração do período normal de trabalho diário 
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 
atendíveis e inadiáveis, expressamente solicite e obtenha a 
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sua dispensa pelo tempo indispensável.
6- O limite anual da duração de trabalho suplementar é de 

150 (cento e cinquenta) horas. 
7- Para o trabalhador médico a tempo parcial, os limites 

previstos no número anterior são os proporcionais ao traba-
lho parcial, podendo o limite anual ser superior, até às 150 
(cento e cinquenta) horas, mediante acordo escrito entre a 
entidade empregadora e o trabalhador médico. 

Cláusula 45.ª

Trabalho em serviço de urgência

1- Considera-se serviço de urgência, o serviço de ação 
médica, destinado à prestação de cuidados assistenciais a 
indivíduos provenientes do exterior, ou não, com alteração 
súbita ou agravamento do seu estado de saúde.

2- O regime de trabalho correspondente a 35 (trinta e cin-
co) horas de trabalho semanal implica a prestação de até 12 
(doze) horas de trabalho semanal normal nos serviços de ur-
gência, externa e interna, em unidades de cuidados intensi-
vos e em unidades de cuidados intermédios, a prestar numa 
única jornada de trabalho. 

3- Os trabalhadores médicos devem prestar, quando ne-
cessário, um período semanal único até 12 (doze) horas de 
trabalho suplementar no serviço de urgência, externa e in-
terna, em unidades de cuidados intensivos e em unidades de 
cuidados intermédios. 

4- Os trabalhadores médicos, a partir da data em que perfa-
çam 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se declararem essa 
vontade, são dispensados do trabalho em serviço de urgên-
cia, em unidades de cuidados intensivos e em unidades de 
cuidados intermédios, com efeitos a partir de 30 (trinta) dias 
da data de apresentação da declaração.

Cláusula 46.ª

Descanso diário e semanal

1- O regime de descanso diário e semanal é o que resulta 
da lei, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2- Os trabalhadores médicos têm direito a um período de 
descanso de 12 (doze) horas seguidas entre 2 (dois) períodos 
de trabalho diário consecutivos.

3- Os trabalhadores médicos têm direito a 1 (um) dia de 
descanso semanal, acrescido de 1 (um) dia de descanso com-
plementar, que devem, em princípio, coincidir com o domin-
go e o sábado, respetivamente.

4- Os dias de descanso referidos no número anterior podem 
não coincidir com o domingo e o sábado nos seguintes casos:

a) Seja necessário assegurar a continuidade de serviços 
que, pela sua natureza, não possam ser interrompidos;

b) A prestação de trabalho seja imprescindível ao funcio-
namento dos serviços, dada a natureza e/ou a urgência das 
tarefas que têm de ser asseguradas.

Cláusula 47.ª

Feriados

1- O regime de feriados obrigatórios é o que resulta da lei.
2- Para além dos feriados referidos no número anterior, 

é também observado o feriado municipal da localidade do 
estabelecimento onde o trabalhador médico presta serviço.

3- Em substituição do feriado referido no número 2, pode 
ser observado outro dia, mediante acordo entre a SCML e o 
trabalhador médico.

Cláusula 48.ª

Concessão de dispensas

1- A SCML pode conceder dispensas de trabalho, por perí-
odos totais ou parciais, que antecedam ou sucedem aconteci-

2- Como contrapartida da concessão das dispensas referi-
das no número anterior e/ou de outras, as partes podem acor-
dar compensações em tempo de trabalho.

3- O trabalho prestado nos termos da presente cláusula não 
é considerado trabalho suplementar.

Cláusula 49.ª

Regime

-
cidades constantes do AE.

Cláusula 50.ª

Período anual de férias

1- Os trabalhadores médicos têm direito, em cada ano 
civil, a 1 (um) período de férias retribuídas de 25 (vinte e 
cinco) dias úteis. 

2- O período de férias previsto no número anterior é au-
mentado no caso de o trabalhador médico não ter faltado ou 

que as férias se reportam, nos seguintes termos:
a) De 3 (três) dias de férias, até ao máximo de 1 (uma) 

falta ou, de 2 (dois) meios-dias;
b) De 2 (dois) dias de férias, até ao máximo de 2 (duas) 

faltas ou, de 4 (quatro) meios-dias;
c) De 1 (um) dia de férias, até ao máximo de 3 (três) faltas 

ou, de 6 (seis) meios-dias.
3- Para efeitos do número 2 são equiparados a faltas, os 

dias de suspensão do contrato de trabalho por facto respei-
tante ao trabalhador.

4- Não afetam o aumento da duração do período de férias 
previsto no número 2, o gozo das licenças no âmbito da pro-
teção na parentalidade, as faltas por motivo de acidente de 

estatuto do dador de sangue, a falta dada no dia do aniversá-
rio do trabalhador, bem como o crédito de horas legalmente 
estabelecido para a atividade sindical.

5- O montante do subsídio de férias corresponde a 22 (vin-
te e dois) dias úteis.

6- Para efeito de férias, são úteis os dias da semana de 
segunda-feira a sexta-feira, com exceção dos feriados, não 
podendo os períodos de férias ter início em dia de descanso 
semanal.

Cláusula 51.ª

Gozo das férias

1- O gozo do período de férias pode ser seguido ou in-
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terpolado, desde que num dos períodos sejam gozados, no 
mínimo, metade do número de dias de férias, a que o traba-
lhador tenha direito.

2- Os dias de férias podem ser gozados em meios-dias, no 
máximo de 4 (quatro) meios-dias por ano, a pedido do tra-
balhador.

3- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as férias 
devem ser gozadas no decurso do ano civil em que se vencem.

4- O trabalhador médico pode acumular, em cada ano ci-
vil, até metade do período de férias vencido no ano anterior, 
a gozar até 30 de abril, se não houver inconveniente para o 
serviço e desde que obtenha a prévia concordância expressa 
do superior hierárquico e a anuência do membro da mesa 
responsável pela área de recursos humanos.

Cláusula 52.ª

Marcação do período de férias

1- A marcação ou a alteração do período de férias é feita 
por acordo entre a SCML e o trabalhador médico.

2- Na falta de acordo, cabe à SCML marcar as férias e ela-
borar o respetivo mapa, ouvindo, para o efeito, os delegados 
sindicais das associações sindicais outorgantes.

3- Sem prejuízo do disposto no número anterior, a SCML 
só pode marcar o período de férias entre 1 de maio e 31 de 
outubro.

4- Na marcação das férias, os períodos mais pretendidos 
-

ternadamente, os trabalhadores em função dos períodos go-
zados nos anos anteriores.

5- O mapa de férias, com indicação do início e termo dos 
períodos de férias de cada trabalhador, é elaborado e aprova-

entre esta data e 31 de outubro.
6- Aos trabalhadores cônjuges e aos que vivem em condi-

ções análogas, deverá ser concedida, sempre que possível, a 
faculdade de gozarem férias simultaneamente, embora com 
rotatividade equitativa com os restantes trabalhadores.

Cláusula 53.ª

Regime de faltas

O regime de faltas e licenças é o que consta da lei, com as 

Cláusula 54.ª

Faltas

1- Considera-se falta a ausência do trabalhador médico no 
local de trabalho e durante o período em que deve desempe-
nhar a atividade para que foi contratado.

2- Nos casos de ausência do trabalhador médico por perí-
odos inferiores ao período de trabalho a que está obrigado, 
os respetivos tempos são adicionados para determinação dos 
períodos normais de trabalho diário em falta.

3- Para efeito do disposto no número anterior, caso os pe-
ríodos de trabalho diário não sejam uniformes, considera-se 
sempre o de menor duração relativo a um dia completo de 
trabalho.

Cláusula 55.ª

Tipos de faltas

1- 
2- 
3- 

pela SCML, designadamente a ocorrida no dia do aniversá-
rio do trabalhador médico.

4- 
anteriores.

Cláusula 56.ª

1- As faltas ao trabalho e os respetivos motivos são comu-
-

quem a comunicação por outro meio, sem prejuízo da neces-

2- Quando previsíveis, as faltas devem ser comunicadas 
com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias e, quando im-
previsíveis, logo que possível, sem prejuízo do disposto no 
número seguinte.

3- As faltas dadas por altura do casamento devem ser co-
municadas com a antecedência mínima de 8 (oito) dias rela-
tivamente à data de início do período de ausência.

4- 

trabalhador médico ou por terceiro, se aquele, por razões 
atendíveis, estiver impedido de o fazer.

5- 
-

tem a seu cargo a gestão dos recursos humanos, no prazo 
máximo de dois dias úteis.

6- O trabalhador médico deve, nos 15 (quinze) dias se-
guintes à comunicação da falta, apresentar prova dos factos 

7- As faltas por motivo de doença, bem como as respetivas 
prorrogações, são comprovadas nos termos da lei.

8- Em caso de incumprimento do disposto nos números 
anteriores, com exceção do número 5, as faltas são conside-

Cláusula 57.ª 

1- -
vistos na lei.

2- -
lhador não determina a perda de retribuição.

Cláusula 58.ª 

Efeitos das faltas no direito a férias

Nos casos em que as faltas determinem perda de retribui-
ção, as ausências podem ser substituídas, se o trabalhador 
médico expressamente assim o solicitar, por perda de dias de 
férias, na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, 
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desde que seja salvaguardado o gozo efetivo de 20 (vinte) 
dias úteis de férias ou a correspondente proporção, no caso 
de férias no ano de admissão.

Cláusula 59.ª

Licença sem retribuição

1- Sem prejuízo do regime próprio de outro tipo de licenças 
previstas na lei, nomeadamente as relativas à proteção na pa-
rentalidade e ao estatuto de trabalhador-estudante, a SCML 
pode conceder, a pedido escrito do trabalhador médico, li-
cença sem retribuição por período determinado.

2- A licença sem retribuição é, em regra, concedida pelo 
prazo máximo de 1 (um) ano.

3- Do pedido de licença sem retribuição, constam obriga-
toriamente os seguintes elementos:

a) 
b) Morada e forma de contacto;
c) 

de processo individual e local de trabalho;
d) Datas de início e termo da licença;
e) Fundamentação do pedido;
f) Suporte documental que se revele necessário e ou fun-

damental para a apreciação do pedido.
4- A SCML deve conceder ou recusar o pedido de licença 

sem retribuição no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
da sua apresentação.

5- A ausência de resposta da SCML, no prazo referido no 
número anterior, equivale à recusa da concessão da licença 
sem retribuição.

6- A concessão de licença sem retribuição determina a sus-
pensão do contrato de trabalho.

7- Durante a licença sem retribuição mantêm-se os direi-
tos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a 
efetiva prestação do trabalho, contando-se aquele tempo para 
efeitos de antiguidade.

8- 
conserva o direito ao lugar.

9- A SCML pode contratar um substituto do trabalhador na 
situação de licença sem retribuição.

10- A licença sem retribuição não interrompe o decurso do 
prazo para efeitos de caducidade, nem obsta a que qualquer 
das partes faça cessar o contrato de trabalho, nos termos da lei.

11- Os pedidos de licença sem retribuição, ou de eventu-
ais renovações, devem ser apresentados com a antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias relativamente às datas do seu 
início, sob pena de eventual recusa.

Cláusula 60.ª

Registo e controlo da assiduidade

1- Os deveres de assiduidade e pontualidade e o cumpri-

por sistemas de registo automático, mecânico ou de outra 
natureza, adiante designado por ponto.

2- A marcação de ponto efetua-se no início e no termo de 
cada período de trabalho efetivo e do intervalo de descanso.

3- O período de trabalho efetivo é o que decorre entre as 
marcações de ponto referidas no número anterior.

4- -
va, responsável pelo controlo direto do sistema de ponto, nos 
prazos e pela forma estabelecida nas normas reguladoras de-

ou registo a que se refere o número 2.

VI

Retribuição e outras prestações patrimoniais

Cláusula 61.ª

Princípios gerais

1- Considera-se retribuição aquela a que, nos termos do 
contrato de trabalho, o trabalhador médico tem direito como 
contrapartida do seu trabalho.

2- Considera-se retribuição base aquela que, nos termos 
do contrato de trabalho, é paga ao trabalhador médico como 
contrapartida da prestação de trabalho, de acordo com o pe-
ríodo normal de trabalho previsto na cláusula 35.ª, cujo valor 
consta do anexo V do AE.

3- A retribuição base dos trabalhadores médicos em regime 
de trabalho a tempo parcial é calculada na proporção do núme-
ro de horas de trabalho prestadas em cada semana, tomando-se 
como referência a retribuição base correspondente ao período 
normal de trabalho a que se refere o número anterior.

4- A retribuição horária é calculada através da seguinte 
fórmula:

(Rm x 12) : (52 X N),

em que Rm é o valor da retribuição mensal e N o período 
normal de trabalho semanal.

5- A retribuição é paga até ao último dia do mês a que res-
peita.

Cláusula 62.ª

1- A tabela remuneratória base consta do anexo V do AE.  
2- A cada categoria da carreira médica corresponde um nú-

mero variável de posições remuneratórias, as quais constam 
do anexo V do AE.

3- A determinação da posição remuneratória na categoria 
de recrutamento é objeto de negociação, a efetuar, por es-
crito, entre o trabalhador médico e a entidade empregadora, 
imediatamente após o processo de seleção, podendo em ca-
sos excecionais, devidamente fundamentados, haver lugar à 
apresentação de uma proposta de adesão a um determinado 
posicionamento remuneratório, sempre que circunstâncias 
técnicas e organizativas de mercado ou particulares exigên-

4- A alteração da posição remuneratória faz-se tendo em 
conta as regras de progressão e avaliação do desempenho, 
contantes do anexo I.

Cláusula 63.ª

Os suplementos remuneratórios devidos aos trabalhado-
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res médicos, pela prestação de trabalho noturno e suplemen-
tar são regulados pela legislação especial aplicável ao regi-
me de trabalho de pessoal hospitalar do Serviço Nacional de 
Saúde, nas seguintes modalidades:

a) Trabalho nos serviços de urgência, externa e interna;
b) Trabalho em unidades de cuidados intensivos e em uni-

dades de cuidados intermédios.

Cláusula 64.ª

Subsídio de férias

1- O subsídio de férias é pago de uma vez só com a retri-
buição respeitante ao mês de junho ou, no ano de admissão, 
conjuntamente com a retribuição correspondente ao mês an-
terior ao do gozo de férias.

2- O subsídio de férias corresponde ao valor da retribuição 
base e demais prestações retributivas que sejam contraparti-

-
dentes à duração mínima das férias, calculadas segundo a 
média das quantias auferidas nos últimos 11 (onze) meses.

3- Quando o gozo de férias ocorra antes do início do mês 
de junho e corresponda a um período de, pelo menos, 10 
(dez) dias úteis de férias, o subsídio respetivo pode, a pedido 
do trabalhador, ser pago conjuntamente com a retribuição re-
ferente ao mês anterior ao do gozo das férias.

Cláusula 65.ª

Subsídio de Natal

1- O subsídio de Natal é pago de uma vez só com a retri-
buição respeitante ao mês de novembro.

2- O subsídio de Natal é de valor igual a um mês de retri-
buição e é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano 
civil a que respeita, nas seguintes situações:

a) No ano de admissão e da cessação do contrato de tra-
balho;

b) Em caso de suspensão do contrato de trabalho por facto 
respeitante ao trabalhador médico.

Cláusula 66.ª

Despesas com transporte e ajudas de custo

1- O trabalhador médico deslocado do seu local de traba-

ao pagamento de despesas com transporte e ajudas de custo.
2- Sempre que a deslocação em serviço seja previsível, a 

SCML abona antecipadamente o trabalhador médico com o 
montante adequado à satisfação das despesas com transporte 
e ajudas de custo.

3- Quando não seja possível aplicar o disposto no número 
anterior, as despesas com transporte e ajudas de custo feitas 
pelo trabalhador médico são reembolsadas com o pagamento 
da retribuição do mês seguinte àquele em que tiveram lugar.

4- Não há lugar ao pagamento referido nos números an-
teriores ao trabalhador médico cuja atividade para que foi 
contratado implique a prestação de trabalho em mais do que 
um local de trabalho.

5- -
nidos nos termos estabelecidos no anexo V do AE.

VII

Cessação do contrato de trabalho

Cláusula 67.ª

Regime

O regime de cessação do contrato de trabalho, nas suas 
várias modalidades, é o que se encontra previsto na lei.

VIII

Atividade sindical na SCML

Cláusula 68.ª

Organização e exercício da atividade sindical na SCML

Os trabalhadores médicos e as associações sindicais ou-
torgantes do AE têm direito a organizar e desenvolver a ativi-
dade sindical no interior da SCML, nos termos da lei.

Cláusula 69.ª

Direito de informação e consulta

A SCML obriga-se a prestar informações adequadas em 
prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado do pedido que, 

-
sociações sindicais outorgantes, sobre todas as matérias res-
peitantes à organização e disciplina do trabalho que devam 
envolver os trabalhadores médicos.

Cláusula 70.ª 

Direito a instalações para atividade sindical na SCML

A SCML obriga-se a:
a) Colocar à disposição dos delegados sindicais das asso-

ciações sindicais outorgantes do AE, quando solicitado, um 
local apropriado nas instalações da SCML para o exercício 
das suas funções;

b) -
rem textos, convocatórias, comunicações ou informações re-

trabalhadores e permitir-lhes a distribuição dos mesmos do-
cumentos no interior dos estabelecimentos, mas sem prejuí-
zo, em qualquer caso, do funcionamento normal da SCML.

Cláusula 71.ª 

Direito de reunião na SCML

1- Os trabalhadores médicos têm direito a reunir-se duran-
te o período normal de trabalho sempre que forem convo-
cados pelas associações sindicais outorgantes do AE, até ao 
período máximo de 15 (quinze) horas por ano, que contam, 
para todos os efeitos, como tempo de serviço efetivo, sem 
prejuízo do normal funcionamento dos estabelecimentos, e 
dos serviços de natureza urgente e essencial.

2- Os promotores das reuniões previstas no número ante-
rior devem comunicar à SCML, por escrito, com a antece-
dência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data e a hora 
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em que pretendem que se realizem.
3- Após receber as comunicações previstas no número 

anterior, a SCML põe à disposição da entidade promotora 
um local na sede ou em qualquer dos seus estabelecimentos, 
apropriado à realização da reunião, tendo em conta a neces-
sidade de garantir o normal funcionamento da instituição.

4- Os representantes das associações sindicais outorgantes 
do AE podem participar nas reuniões previstas no número 
1, desde que os promotores informem a SCML, por escrito, 
com a antecedência mínima de 6 (seis) horas.

Cláusula 72.ª

Garantias dos trabalhadores com funções sindicais

O exercício da atividade sindical pelos trabalhadores 
médicos eleitos para as estruturas de representação coletiva 
não pode constituir entrave para o seu desenvolvimento e evo-

-
cação de sanções disciplinares, ou ser motivo para a mudança 

IX

Segurança e saúde no trabalho

Cláusula 73.ª

Princípios gerais

1- O trabalhador médico, nos termos da lei, tem direito à 
prestação de trabalho em condições de segurança e saúde as-
seguradas pela entidade empregadora.

2- A entidade empregadora é obrigada a organizar as ativi-
dades de segurança e saúde no trabalho que visem a preven-

-
lhador médico.

3- A execução de medidas em todas as vertentes da ativi-
dade da entidade empregadora, destinadas a assegurar a se-
gurança e saúde no trabalho, assenta nos seguintes princípios 
de prevenção:

a) -

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

balhadores médicos e seus representantes;
e) Promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores mé-

dicos.

X

Serviços mínimos e meios necessários para os 
assegurar em caso de greve e comissões

Cláusula 74.ª

Serviços mínimos e meios necessários para os assegurar em caso de 
greve

Os serviços mínimos e meios necessários para os asse-

gurar em caso de greve no âmbito da SCML por parte dos 
trabalhadores médicos, constam do anexo VI do AE.

Cláusula 75.ª

Comissão paritária

1- As partes obrigam-se a constituir uma comissão pari-
tária com competência para interpretar as suas disposições, 
bem como para integrar as lacunas que a sua aplicação sus-
cite ou revele. 

2- A comissão é composta por 4 (quatro) elementos no-
meados pela entidade empregadora e 4 (quatro) elementos 
nomeados pelas associações sindicais outorgantes. 

3- Cada uma das partes deve comunicar, por escrito, à ou-
tra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura 

4- A comissão paritária funciona mediante convocação da 
entidade empregadora ou das associações sindicais outor-
gantes, com a antecedência mínima de 20 (vinte) 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 este-
jam presentes, pelo menos, 2 (dois) representantes de cada 
uma das partes.

6- As deliberações são vinculativas, constituindo parte in-
tegrante do AE, quando tomadas por unanimidade, devendo 
ser depositadas e publicadas no Boletim do Trabalho e Em-
prego, nos termos legais.

7- Cada uma das partes pode fazer-se acompanhar nas reu-
niões por assessores sem direito a voto. 

8- Na sua primeira reunião, a comissão elabora o seu regu-
lamento de funcionamento, em desenvolvimento do estabe-
lecido na presente cláusula.

Cláusula 76.ª

Comissão arbitral

1- As partes podem constituir uma comissão arbitral com 

entre a entidade empregadora e os trabalhadores médicos, 
desde que não versem sobre direitos indisponíveis.

2- Das deliberações da comissão cabe recurso para o tribu-
nal competente.

3- -
gulamento próprio, subscrito pelas partes outorgantes do AE.

XI

Cláusula 77.ª

Normas de transição e integração salarial

1- Os trabalhadores médicos transitam para a nova estrutu-
ra da carreira prevista na cláusula 6.ª, nos seguintes termos: 

a) Os detentores da categoria de assistente e de assistente 
graduado, mantêm a mesma designação;

b) Os atuais detentores da categoria de chefe de serviço, 
transitam para a categoria de assistente graduado sénior.
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2- A integração dos trabalhadores médicos opera-se com a 
passagem para o escalão salarial imediatamente inferior da 
mesma categoria, ou da categoria que lhe corresponda, nos 
termos do número anterior, ou para o mesmo escalão salarial 
quando não exista escalão inferior. 

3- Os trabalhadores médicos integrados na anterior car-
reira médica prevista em regulamentação interna na SCML, 
mantêm o direito à estrutura de carreira e tabela remunerató-
ria base respetiva, cuja aplicação é extinta à medida que va-
garem, sem prejuízo da possibilidade de exercício do direito 
de transitar para o regime de trabalho e tabela remuneratória 
do AE.

4- Os trabalhadores médicos integrados na anterior carrei-
ra médica prevista em regulamentação interna na SCML, en-
quadrados nas modalidades de regime de trabalho de tempo 
completo prolongado e ou dedicação exclusiva, pode optar 
pela transição para a tabela remuneratória do AE, segundo 
as regras dos números 2 e 3, após renunciarem às referidas 
modalidades de regime de trabalho.

5- Os trabalhadores médicos, 60 (sessenta) dias após a en-
trada em vigo do AE, podem exercer os direitos de transi-
ção previstos nos números 3 e 4, mediante mera declaração 
escrita nesse sentido dirigido à SCML com a antecedência 
de 30 (trinta) dias da data em que pretendem que a mesma 
produza efeitos.

Cláusula 78.ª 

Cessação de efeitos

Com a entrada em vigor do AE, cessam os efeitos de to-
das as disposições internas que versam sobre matérias neste 
reguladas, sem prejuízo do disposto nos números 3 e 4 da 
cláusula anterior.

***

O clausulado do presente acordo de empresa foi aprova-
do pela Deliberação n.º 628/2018, da sessão ordinária de 30 
de maio da mesa da SCML.

O presente acordo de empresa é constituído por 36 (trinta 
e seis) folhas e VI (seis) anexos, sendo todas rubricadas, à 
exceção das duas últimas, por conterem as assinaturas.

Este acordo vai ser assinado pelas partes outorgantes, 
anexando-se para o efeito os respetivos títulos de representa-
ção nos termos legais exigidos para o presente ato.

Pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - SCML:

Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho, provedor.

Pelo Sindicato Independente dos Médicos:

Jorge Paulo de Seabra Roque da Cunha, membro do se-
cretariado nacional.

José Manuel Pinto de Almeida, membro do secretariado 
nacional.

, de-
legada sindical.

Pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul:

Mário Jorge dos Santos Neves, membro da direção.
Guida Maria Marcelino da Ponte, membro da direção.

Hugo Manuel Grasina Esteves, membro da direção.

n.º 12, com o n.º 127/2018, nos termos do artigo 494.º do 
Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro.

ANEXO I

Sistema de gestão e avaliação do desempenho, nos 
termos da cláusula 9.ª, número 3 do AE

Cláusula 1.ª

Objeto

1- O presente anexo estabelece o sistema de gestão e ava-
liação do desempenho para os trabalhadores médicos (adian-
te, designado por SGAD).

2- O SGAD visa contribuir para a melhoria do desempe-
nho e qualidade de serviço da SCML, para a coerência e 
harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais traba-

desenvolvimento de competências.

Cláusula 2.ª

Âmbito de aplicação

O presente anexo aplica-se ao desempenho dos trabalha-
dores médicos da SCML. 

Cláusula 3.ª

Para efeitos do disposto no presente anexo, entende-se 
por:

a) «Competências», o parâmetro de avaliação que traduz o 
conjunto de conhecimentos, capacidades de ação e compor-

adequado ao exercício de funções por dirigente ou trabalha-
dor médico;

b) «Dirigente máximo do serviço», o titular do cargo de 
provedor da SCML;

c) «Dirigentes superiores», a secretária-geral, os dirigen-
tes máximos dos departamentos, dos serviços instrumentais, 
do HOSA, do CMRA e da ESSA e de outros serviços equi-
parados;

d) «Dirigentes intermédios», os titulares de cargos de di-
reção intermédia, designadamente, subdiretores, diretores 
de unidade, diretores de núcleo, coordenadores operativos 

-
cio se prolongue por prazo superior a seis meses no ano em 
avaliação;

e) «Objetivos», o parâmetro de avaliação que traduz a pre-
visão dos resultados que se pretendem alcançar no tempo, 

f) «Serviço efetivo», o trabalho realmente prestado pelo 
trabalhador médico os serviços;

g) «Serviços», a secretaria-geral, os departamentos da 
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SCML, os serviços instrumentais, o Hospital Ortopédico de 
Sant’Ana, o Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoi-
tão, a Escola Superior de Saúde do Alcoitão, as Unidades, os 
núcleos, os sectores e os estabelecimentos da SCML;

h) «Trabalhadores médicos», os trabalhadores médicos da 
SCML que não exerçam cargos dirigentes ou equiparados;

i) «Unidades orgânicas», os elementos estruturais da or-
ganização interna da SCML quer obedeçam ao modelo de 
estrutura hierarquizada, matricial ou mista;

j) «Utilizadores internos», os colaboradores e os serviços 
da SCML;

l) «Utilizadores externos», os órgãos e serviços da ad-
ministração direta e indireta do Estado, e da administração 
regional e autárquica, bem como as pessoas singulares ou 

-
ços prestados pela SCML. 

Cláusula 4.ª

Princípios

O SGAD subordina-se aos seguintes princípios:
a) Coerência e integração, alinhando a ação dos serviços, 

dirigentes e trabalhadores médicos na prossecução dos obje-
tivos e na execução das políticas da SCML;

b) Responsabilização e desenvolvimento, reforçando o 
sentido de responsabilidade de dirigentes e trabalhadores 
médicos pelos resultados dos serviços, articulando melho-
rias dos sistemas organizacionais e processos de trabalho e 
o desenvolvimento das competências dos dirigentes e dos 
trabalhadores médicos;

c) 
SGAD a todos os serviços, dirigentes e trabalhadores mé-
dicos;

d) Transparência e imparcialidade, assegurando a utiliza-
ção de critérios objetivos e públicos na gestão do desempe-
nho dos serviços, dirigentes e trabalhadores médicos, assente 
em indicadores do desempenho;

e) 
dirigentes e dos trabalhadores médicos para a obtenção dos 
resultados previstos;

f) -
ços prestados com a melhor utilização de recursos;

g) Orientação para a qualidade nos serviços prestados pela 
SCML;

h) Comparabilidade dos desempenhos dos serviços, atra-
vés da utilização de indicadores que permitam o confronto 
com padrões internos, nacionais e internacionais, sempre 
que possível;

i) Publicidade dos resultados da avaliação dos serviços, 
promovendo a visibilidade da sua atuação;

j) Publicidade na avaliação dos dirigentes e dos trabalha-
dores médicos, nos termos previstos no presente regulamen-
to;

l) Participação dos dirigentes e dos trabalhadores médicos 
-

penho, na melhoria dos processos de trabalho e na avaliação 
dos serviços;

l) Participação dos utilizadores.

Cláusula 5.ª

Objetivos

Constituem objetivos globais do SGAD:
a) Contribuir para a melhoria da gestão da SCML em ra-

zão das necessidades dos seus utilizadores e alinhar a ativi-
dade dos serviços com os objetivos das políticas adotadas;

b) Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e auto-
-regulação;

c) -

dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores médicos;
d) Promover a motivação e o desenvolvimento das compe-

-
cos, favorecendo a formação ao longo da vida;

e) Reconhecer e distinguir serviços, dirigentes e trabalha-
dores médicos pelo seu desempenho e pelos resultados ob-
tidos e estimulando o desenvolvimento de uma cultura de 
excelência e qualidade;

f) Melhorar a arquitetura de processos, gerando valor 
acrescentado para os utilizadores, numa ótica de tempo, cus-
to e qualidade;

g) Melhorar a prestação de informação e a transparência 
da ação dos serviços da SCML;

h) Apoiar o processo de decisões estratégicas através de 
informação relativa a resultados e custos, designadamente 
em matéria de pertinência da existência de serviços, das suas 
atribuições, organização e atividades.

Cláusula 6.ª

Sistema de planeamento

1- O SGAD articula-se com o sistema de planeamento da 
SCML, constituindo um instrumento de avaliação do cum-
primento dos objetivos estratégicos plurianuais, dos objeti-
vos anuais e dos planos de atividades, baseados em indicado-
res de medida dos resultados a obter pelos serviços.

2- A articulação com o sistema de planeamento pressupõe 
a coordenação permanente entre todos os serviços, e aqueles 
que exercem atribuições em matéria de planeamento, estra-
tégia e avaliação.

Cláusula 7.ª

Ciclo de gestão

1- O SGAD articula-se com o ciclo de gestão da SCML 
que integra as seguintes fases:

a) Fixação dos objetivos da SCML para o ano seguinte, 
tendo em conta a sua missão, as suas atribuições, os objeti-
vos estratégicos plurianuais determinados, os compromissos 
assumidos pelo dirigente máximo, os resultados da avaliação 
do desempenho e as disponibilidades orçamentais;

b) Aprovação do orçamento e aprovação, manutenção ou 
alteração do mapa de pessoal;

c) Elaboração e aprovação do plano de atividades da 
SCML para o ano seguinte, incluindo os objetivos, ativida-
des, indicadores de desempenho da SCML e de cada serviço;

d) Monitorização e eventual revisão dos objetivos da 
SCML e de cada serviço, em função de contingências não 
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previsíveis;
e) Elaboração do relatório de atividades, com demonstra-

ção qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, nele 
integrando o balanço social e o relatório de auto-avaliação 
previsto no presente anexo.

2- Compete aos serviços com atribuições em matéria de 
planeamento, estratégia e avaliação assegurar a coerência, 
coordenação e acompanhamento do ciclo de gestão dos ser-
viços com os objetivos globais da SCML e a sua articulação 
com o SGAD.

Cláusula 8.ª

Periodicidade

1- A avaliação do desempenho dos trabalhadores médicos 
é de caráter anual.

2- A avaliação respeita ao desempenho do ano civil ante-
rior.

Cláusula 9.ª

Requisitos funcionais para avaliação

1- No caso de trabalhador médico que, no ano civil an-
terior, tenha constituído relação jurídica de emprego com 
a SCML há menos de seis meses, o desempenho relativo a 
este período é objeto de avaliação conjunta com o do ano 
seguinte.

2- No caso de trabalhador médico que, no ano civil ante-
rior, tenha relação jurídica de emprego com a SCML, com 
pelo menos, seis meses e o correspondente serviço efetivo, 
independentemente do serviço onde o tenha prestado, o de-
sempenho é objeto de avaliação nos termos do presente ane-
xo.

3- O serviço efetivo deve ser prestado em contacto fun-
cional com o respetivo avaliador ou em situação funcional 
que, apesar de não ter permitido contacto direto pelo período 
temporal referido no número anterior, admita, por decisão 
favorável do conselho coordenador da avaliação, a realiza-
ção de avaliação.

4- No caso previsto no número 2, se no decorrer do ano 
civil anterior e ou período temporal de prestação de serviço 
efetivo se sucederem vários avaliadores, o que tiver compe-
tência para avaliar no momento da realização da avaliação 
deve recolher dos demais os contributos escritos adequados 
a uma efetiva avaliação.

5- No caso de quem, no ano civil anterior, tenha relação ju-
rídica de emprego com a SCML com pelo menos seis meses 
mas não tenha o correspondente serviço efetivo conforme 

no número 3, não tenha obtido decisão favorável do conse-
lho coordenador da avaliação, não é realizada avaliação.

6- No caso previsto no número anterior releva, para todos 
os efeitos, a última avaliação atribuída.

7- Se no caso previsto no número 5 o titular da relação ju-
rídica de emprego não tiver avaliação que releve nos termos 
do número anterior ou se pretender a sua alteração, requer 
avaliação anual, feita pelo conselho coordenador da avalia-

-
do pelo dirigente máximo.

Cláusula 10.ª

Ponderação curricular

1- A avaliação prevista no número 7 da cláusula anterior 
traduz-se na ponderação do currículo do titular da relação 
jurídica de emprego com a SCML, em que são considerados, 
entre outros, os seguintes elementos:

a) 
b) 
c) O exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou 

funções de reconhecido interesse público ou relevante inte-
resse social, designadamente atividade de dirigente sindical.

2- Para efeitos de ponderação curricular, deve ser entregue 
documentação relevante que permita ao avaliador nomeado 
fundamentar a proposta de avaliação, podendo juntar-se de-
claração passada pela entidade onde são ou foram exercidas 
funções.

3- A ponderação curricular é expressa através de uma va-
loração que respeite a escala de avaliação qualitativa e quan-
titativa e as regras relativas à diferenciação de desempenhos 
previstas no presente anexo.

4- A ponderação curricular e a respetiva valoração são 

conselho coordenador da avaliação, constantes em ata, que 
asseguram a ponderação equilibrada dos elementos curricu-
lares previstos no número 1 e a consideração de reconhecido 
interesse para a SCML ou relevante interesse social do exer-
cício dos cargos e funções nele referidas.

5- Os critérios referidos no número anterior podem ser es-
tabelecidos por deliberação da mesa da SCML.

Cláusula 11.ª

Publicidade

1- -
do fundamentam, no ano em que são atribuídas, a mudança 
de posição remuneratória na carreira ou a atribuição de pré-
mio de desempenho são objeto de publicitação, bem como as 
menções qualitativas anteriores que tenham sido atribuídas e 
que contribuam para tal fundamentação.

2- Sem prejuízo do disposto no número anterior e de ou-
tros casos de publicitação previstos no presente anexo, os 

devendo os instrumentos de avaliação de cada trabalhador 
médico ser arquivados no respetivo processo individual.

3- Com exceção do avaliado, todos os intervenientes no 
processo de avaliação bem como os que, em virtude do exer-

-
cam sujeitos ao dever de sigilo.

4- O acesso à documentação relativa ao SGAD subordina-
-se ao disposto no Código do Procedimento Administrativo e 
à legislação relativa ao acesso a documentos administrativos. 

Cláusula 12.ª

Parâmetros de avaliação

A avaliação do desempenho dos trabalhadores médicos 
integra-se no ciclo de gestão da SCML e incide sobre os se-
guintes parâmetros:
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a) «Resultados», obtidos na prossecução de objetivos in-
dividuais em articulação com os objetivos dos respetivos 
serviços;

b) «Competências», que visam avaliar os conhecimentos, 
capacidades técnicas e comportamentais adequadas ao exer-
cício de uma função.

Cláusula 13.ª

Resultados

1- 

que devem ser redigidos de forma clara e rigorosa, de acor-
do com os principais resultados a obter, tendo em conta os 
objetivos do serviço a proporcionalidade entre os resultados 
visados e os meios disponíveis e o tempo em que são pros-
seguidos.

2- Os objetivos são, designadamente:
a) 

utilizadores;
b) De qualidade, orientada para a inovação, melhoria do 

serviço e satisfação das necessidades dos utilizadores;
c) -

zação de prazos e procedimentos de gestão processual e na 
diminuição de custos de funcionamento;

d) De aperfeiçoamento e desenvolvimento das competên-
cias individuais, técnicas e comportamentais do trabalhador 
médico.

3- -
lhada sempre que impliquem o desenvolvimento de um tra-

determinada.
4- 

cada trabalhador médico que, em regra, se enquadrem em 
várias áreas das previstas no número 2 e tenham particular-
mente em conta o posto de trabalho ocupado.

5- Para os resultados a obter em cada objetivo são previa-
mente estabelecidos indicadores de medida do desempenho.

Cláusula 14.ª

Avaliação dos resultados atingidos

1- Tendo presente a medição do grau de cumprimento de 
cada objetivo, de acordo com os respetivos indicadores pre-
viamente estabelecidos, a avaliação dos resultados obtidos 
em cada objetivo é expressa em três níveis:

a) «Objetivo superado», a que corresponde uma pontuação 
de 5;

b) «Objetivo atingido», a que corresponde uma pontuação 
de 3;

c) «Objetivo não atingido», a que corresponde uma pon-
tuação de 1.

2- 
é a média aritmética das pontuações atribuídas aos resultados 
obtidos em todos os objetivos.

3- Embora com desempenho efetivo, sempre que se veri-
-
-

trolo dos intervenientes, e não tenha sido possível renegociar 

novos objetivos, a avaliação deve decorrer relativamente a 
outros objetivos que não tenham sido prejudicados por aque-
las condicionantes.

4- A avaliação dos resultados obtidos em objetivos de res-
ponsabilidade partilhada previstos no número 3, da cláusula 
anterior, em regra, é idêntica para todos os trabalhadores mé-
dicos neles envolvidos, podendo, mediante opção fundamen-
tada do avaliador, ser feita avaliação diferenciada consoante 
o contributo de cada trabalhador médico.

Cláusula 15.ª

Competências

O parâmetro relativo a «Competências» assenta em com-
petências previamente escolhidas para cada trabalhador mé-
dico em número não inferior a cinco.

Cláusula 16.ª

Avaliação das competências

1- A avaliação de cada competência é expressa em três ní-
veis:

a) «Competência demonstrada a um nível elevado», a que 
corresponde uma pontuação de 5;

b) «Competência demonstrada» a que corresponde uma 
pontuação de 3;

c) «Competência não demonstrada ou inexistente», a que 
corresponde uma pontuação de 1.

2- -
cias» é a média aritmética das pontuações atribuídas às com-
petências escolhidas para cada trabalhador.

Cláusula 17.ª

1- 
pontuações obtidas nos dois parâmetros de avaliação.

2- Para o parâmetro «Resultados» é atribuída uma ponde-
ração mínima de 60 % e para o parâmetro «Competências» 
uma ponderação máxima de 40 %.

3- 
-

guintes termos:
a) Desempenho relevante, correspondendo a uma avalia-

b) Desempenho adequado, correspondendo a uma avalia-

c) Desempenho inadequado, correspondendo a uma ava-

4- 
até às centésimas e, quando possível, às milésimas.

Cláusula 18.ª

Reconhecimento de excelência

1- A atribuição da menção qualitativa de desempenho re-
levante é objeto de apreciação pelo conselho coordenador da 
avaliação, para efeitos de eventual reconhecimento de mérito 

-
do ou do avaliador.
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2- A iniciativa prevista no número anterior deve ser acom-
-

damentos e analise o impacto do desempenho, evidenciando 
os contributos relevantes para o serviço.

3- O reconhecimento do mérito previsto no número 1 é ob-
jeto de publicitação na SCML, pelos meios internos conside-
rados mais adequados.

Cláusula 19.ª

Efeitos

1- A avaliação do desempenho individual tem, designada-
mente, os seguintes efeitos:

a) 
do trabalhador médico que devam ser desenvolvidas;

b) Diagnóstico de necessidades de formação;
c) -

d) Melhoria do posto de trabalho e dos processos a ele as-
sociados;

e) Alteração de posicionamento remuneratório na carreira 
do trabalhador médico e atribuição de prémios de desem-
penho, dependente de deliberação de mesa, nos termos das 
normas aplicáveis.

2- O reconhecimento de desempenho excelente em três 
anos consecutivos confere ao trabalhador, alternativamente, 
o direito a:

a) Período sabático com a duração máxima de três meses 
para realização de estudo sobre temática a acordar com o 

-
citação;

b) Estágio em organização internacional ou entidade em-
presarial, com a duração máxima de um mês, cuja atividade 
e métodos de gestão se mostrem relevantes para a SCML, 
devendo apresentar relatório do mesmo, ao dirigente máxi-
mo;

c) Frequência de ações de formação adequadas ao desen-

3- O período sabático, os estágios e as ações de formação 
a que se refere o número anterior consideram-se, para todos 
os efeitos legais, como serviço efetivo.

4- O reconhecimento de desempenho excelente em três 
anos consecutivos confere ainda ao trabalhador, no ano se-
guinte, o direito a cinco dias de férias ou, por opção do traba-
lhador médico, à correspondente remuneração.

5- O reconhecimento de desempenho relevante em três 
anos consecutivos confere ao trabalhador médico, no ano 
seguinte, o direito a três dias de férias ou, por opção do tra-
balhador, à correspondente remuneração.

Cláusula 20.ª

Menção de inadequado

1- A atribuição da menção qualitativa de desempenho ina-
dequado deve ser acompanhada de caracterização que espe-

possibilitar decisões no sentido de:
a) -

-
sempenho do trabalhador médico;

b) Fundamentar decisões de melhor aproveitamento das 
capacidades do trabalhador médico.

2- -
duzir-se em ações a incluir no plano de desenvolvimento 

Cláusula 21.ª

Potencial de desenvolvimento dos trabalhadores médicos

1- O sistema de avaliação do desempenho deve permitir 

dos trabalhadores médicos e o diagnóstico das respetivas ne-
cessidades de formação, devendo estas, ser consideradas no 
plano de formação anual da SCML.

2- -
sociar as necessidades prioritárias dos trabalhadores e a exi-
gência do posto de trabalho que lhe está atribuído, tendo em 
conta os recursos disponíveis para esse efeito.

Cláusula 22.ª

Sujeitos

1- Intervêm no processo de avaliação do desempenho no 
âmbito de cada serviço:

a) O avaliador;
b) O avaliado;
c) O conselho coordenador da avaliação;
d) A comissão paritária;
e) O dirigente máximo;
f) A mesa.
2- A ausência ou impedimento de avaliador direto não 

constitui fundamento para a falta de avaliação.

Cláusula 23.ª

Avaliador

1- A avaliação é da competência do superior hierárquico 
imediato ou, na sua ausência ou impedimento, do superior 
hierárquico de categoria igual ou superior, cabendo ao ava-
liador:

a) Negociar os objetivos do avaliado, de acordo com os 
-

de medida do desempenho, designadamente os critérios de 
-

xadas pelo conselho coordenador da avaliação;
b) Monitorizar com o avaliado os objetivos anuais nego-

ciados, ajustá-los, caso ocorra uma alteração, superveniente 
das circunstâncias, e reportar ao avaliado a evolução do seu 
desempenho e possibilidades de melhoria;

c) Negociar as competências que integram o segundo pa-
râmetro de avaliação;

d) Avaliar anualmente os trabalhadores médicos direta-
mente subordinados, assegurando a correta aplicação dos 
princípios integrantes da avaliação;

e) Ponderar as expectativas dos trabalhadores médicos no 
-
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senvolvimento;
f) Fundamentar as avaliações de desempenho relevante e 

desempenho inadequado, para os efeitos previstos no pre-
sente anexo.

2- O superior hierárquico imediato deve recolher e regis-
tar os contributos que julgue adequados e necessários a uma 
efetiva e justa avaliação, designadamente quando existam 
trabalhadores médicos com responsabilidade efetiva de co-
ordenação e orientação sobre o trabalho desenvolvido pelos 
avaliados.

Cláusula 24.ª

Avaliado

1- Em cumprimento dos princípios enunciados no presente 
anexo, o avaliado tem direito:

a) A que lhe sejam garantidos os meios e condições neces-
sários ao seu desempenho em harmonia com os objetivos e 
resultados que tenha contratualizado;

b) À avaliação do seu desempenho.
2- Constituem deveres do avaliado proceder à respeti-

va auto-avaliação como garantia de envolvimento ativo e 
responsabilização no processo avaliativo e negociar com o 

constituem parâmetros de avaliação e respetivos indicadores 
de medida.

3- Os dirigentes dos serviços são responsáveis pela aplica-
ção e divulgação aos avaliados, em tempo útil, do sistema de 
avaliação, garantindo o cumprimento dos seus princípios e a 
diferenciação do mérito.

4- É garantida aos avaliados o conhecimento dos objeti-
vos, fundamentos, conteúdo e funcionamento do sistema de 
avaliação.

5- É garantido ao avaliado o direito de impugnação, nos 
termos do regime jurídico aplicável.

Cláusula 25.ª

Conselho coordenador da avaliação

1- Junto da mesa da SCML, funciona um conselho coorde-
nador da avaliação, ao qual compete:

a) Estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e 
harmónica do SGAD, tendo em consideração os documentos 
que integram o ciclo de gestão referido na cláusula 7.ª;

b) 
objetivos, de escolha de competências e de indicadores de 
medida, em especial os relativos à caracterização da situação 
de superação de objetivos;

c) Estabelecer o número de objetivos e de competências a 
que se deve subordinar a avaliação de desempenho;

d) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos, ca-
bendo-lhe validar as avaliações de desempenho relevante e 
desempenho inadequado, bem como, proceder ao reconheci-
mento do desempenho excelente;

e) Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das pro-
postas de avaliação dos dirigentes intermédios avaliados;

f) Exercer as demais competências que lhe sejam come-
tidas.

2- O conselho coordenador da avaliação é presidido pelo 

dirigente máximo e íntegra, para além do responsável pela 
gestão de recursos humanos, o diretor clínico e dois a quatro 
outros dirigentes da carreira médica detentores de categoria 
igual ou superior à de assistente graduado.

3- A presidência do conselho coordenador da avaliação ou 
das secções autónomas previstas no número 3 pode ser de-
legada.

4- O regulamento de funcionamento do conselho coorde-
nador da avaliação deve ser elaborado tendo em conta a sua 
natureza e dimensão.

Cláusula 26.ª

Comissão paritária

1- Junto da mesa da SCML, funciona uma comissão pari-
tária com competência consultiva para apreciar propostas de 
avaliação dadas a conhecer a trabalhadores avaliados, antes 
da homologação.

2- A comissão paritária é composta por quatro vogais, sen-
do dois representantes da administração, designados pelo 
dirigente máximo, sendo um membro do conselho coorde-
nador da avaliação, e dois representantes dos trabalhadores 
médicos por estes eleitos.

3- Os vogais representantes da administração são designa-
dos em número de quatro, pelo período de dois anos, sendo 
dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos da comissão, 
e dois suplentes.

4- Os vogais representantes dos trabalhadores médicos são 
eleitos, pelo período de dois anos, em número de seis, sendo 
dois efetivos e quatro suplentes, através de escrutínio secreto 
pelos trabalhadores médicos que constituem o universo de 
trabalhadores médicos da SCML.

5- O processo de eleição dos vogais representantes dos 
trabalhadores médicos deve decorrer em dezembro e é or-
ganizado nos termos de despacho do dirigente máximo, que 
é publicitado na intranet da SCML, do qual devem constar, 
entre outros, os seguintes pontos:

a) Data limite para indicação, pelos trabalhadores médi-
cos, dos membros da mesa ou mesas de voto, referindo ex-
pressamente que, na ausência dessa indicação, os mesmos 
são designados pelo dirigente competente até quarenta e oito 
horas antes da realização do ato eleitoral;

b) Número de elementos da mesa ou mesas de voto, o qual 
não deve ser superior a cinco por cada mesa, incluindo os 
membros suplentes;

c) Data do ato eleitoral;
d) Período e local do funcionamento das mesas de voto;
e) Data limite da comunicação dos resultados ao dirigente 

respetivo;
f) Dispensa dos membros das mesas do exercício dos seus 

deveres funcionais no dia em que tem lugar a eleição, sendo 
igualmente concedidas facilidades aos restantes trabalhado-
res médicos pelo período estritamente indispensável para o 
exercício do direito de voto.

6- A não participação dos trabalhadores médicos na elei-
ção implica a não constituição da comissão paritária sem, 
contudo, obstar ao prosseguimento do processo de avaliação, 
entendendo-se como irrelevantes quaisquer pedidos de apre-
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ciação por esse órgão.
7- Os vogais efetivos são substituídos pelos vogais suplen-

tes quando tenham de interromper o respetivo mandato ou 
sempre que a comissão seja chamada a pronunciar-se sobre 
processos em que aqueles tenham participado como avalia-
dos ou avaliadores.

8- 
menos metade do número de vogais efetivos e suplentes, re-
presentantes da administração, por um lado, ou eleitos em 
representação dos avaliados, por outro, os procedimentos 
previstos nos números 4 e 5 podem ser repetidos, se necessá-
rio, por uma única vez e no prazo de cinco dias.

9- Nos casos do número anterior, os vogais designados ou 
eleitos para preenchimento das vagas completam o mandato 
daqueles que substituem, passando a integrar a comissão até 
ao termo do período de funcionamento desta.

10- Nas situações previstas no número 9, a impossibilidade 
comprovada de repetição dos procedimentos referidos não 
é impeditiva do prosseguimento do processo de avaliação, 
entendendo-se como irrelevantes quaisquer pedidos de apre-
ciação pela comissão paritária.

Cláusula 27.ª

Dirigente máximo

1- Compete ao dirigente máximo:
a) Garantir a adequação do sistema de avaliação do de-

b) Coordenar e controlar o processo de avaliação anual de 
-

xo;
c) Fixar níveis de ponderação dos parâmetros de avalia-

ção, nos termos do presente anexo;
d) Assegurar o cumprimento na SCML das regras estabe-

lecidas no presente anexo em matéria de percentagens de di-
ferenciação de desempenhos;

e) Homologar as avaliações anuais;
f) Decidir das reclamações dos avaliados;
g) Assegurar a elaboração do relatório anual da avalia-

ção do desempenho, que integra o relatório de atividades da 
SCML;

h) Exercer as demais competências que lhe são cometidas 
pelo presente anexo.

2- Quando o dirigente máximo não homologar as avalia-
ções atribuídas pelos avaliadores ou pelo conselho coordena-
dor da avaliação atribui nova menção qualitativa e respetiva 

3- As competências do dirigente máximo podem ser de-
legadas.

Cláusula 28.ª

Mesa

Entre outras competências que lhe são atribuídas pelo 
presente anexo, compete à mesa da SCML:

a) 
b) Aprovar os objetivos anuais de cada serviço; 
c) Aprovar a lista de competências;
d) Desenvolver o processo de seleção e contratação de 

entidade externa para avaliação dos serviços (hetero-avalia-
ção);

e) Seleccionar os serviços e atribuir a distinção de mérito.

Cláusula 29.ª

Fases

O processo de avaliação dos trabalhadores médicos com-
preende as seguintes fases:

a) 
objetivos e resultados a atingir;

b) Realização da auto-avaliação e da avaliação;
c) Harmonização das propostas de avaliação;
d) Reunião entre avaliador e avaliado para avaliação do 

desempenho, contratualização dos objetivos e respetivos in-

e) Validação de avaliações e reconhecimento dos desem-
penhos excelentes;

f) Apreciação do processo de avaliação pela comissão pa-
ritária;

g) Homologação;
h) Reclamação e outras impugnações;
i) Monitorização e revisão dos objetivos.

Cláusula 30.ª

Planeamento

1- 
-

guintes regras:
a) O processo é da iniciativa e responsabilidade do diri-

gente máximo e deve decorrer das orientações fundamentais 
dos documentos que integram o ciclo de gestão, das compe-
tências de cada serviço e da gestão articulada de atividades, 
centrada na arquitetura transversal dos processos internos de 
produção;

b) -
viços deve envolver os respetivos dirigentes e trabalhadores 
médicos, assegurando a uniformização de prioridades e ali-
nhamento interno da atividade do serviço com os resultados 

das necessidades dos utilizadores;
c) -

pretendidos para a SCML;
d) 

cumprimento das percentagens relativas à diferenciação de 
desempenhos.

2- O planeamento dos objetivos e resultados a atingir pela 
SCML é considerado pelo conselho coordenador da avalia-
ção no estabelecimento de orientações para uma aplicação 
objetiva e harmónica do sistema de avaliação do desempe-

à superação de objetivos, e para validar as avaliações do de-
sempenho relevante e desempenho inadequado, bem como o 
reconhecimento do desempenho excelente.

3- Na fase de planeamento estabelecem-se as articulações 
necessárias na aplicação dos vários subsistemas que consti-
tuem o SGAD, nomeadamente visando o alinhamento dos 
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objetivos do serviço, dos dirigentes e demais trabalhadores 
médicos.

4- A fase de planeamento deve decorrer no último trimes-
tre de cada ano civil.

Cláusula 31.ª

Auto-avaliação e avaliação

1- A auto-avaliação tem como objetivo envolver o avalia-

2- A auto-avaliação é obrigatória e concretiza-se através 

se possível conjuntamente com o avaliado, com carácter pre-
paratório à atribuição da avaliação, não constituindo compo-
nente vinculativa da avaliação do desempenho.

3- A avaliação é efetuada pelo avaliador nos termos do 
presente anexo, das orientações transmitidas pelo conselho 
coordenador da avaliação e em função dos parâmetros e res-
petivos indicadores do desempenho e é presente àquele con-
selho para efeitos de harmonização de propostas de atribui-
ção de menções do desempenho relevante ou desempenho 
inadequado ou de reconhecimento do desempenho excelente.

4- A auto-avaliação e a avaliação devem, em regra, decor-
rer na 1.ª quinzena de janeiro.

5- A auto-avaliação é solicitada pelo avaliador ou entregue 
por iniciativa do avaliado.

Cláusula 32.ª

Harmonização de propostas de avaliação

Na 2.ª quinzena de janeiro, em regra, realizam-se as reu-
niões do conselho coordenador da avaliação para proceder à 
análise das propostas de avaliação e à sua harmonização de 
forma a assegurar o cumprimento das percentagens relativas 
à diferenciação dos desempenhos transmitindo, se for neces-
sário, novas orientações aos avaliadores e desempenhos ina-
dequados e de reconhecimento dos desempenhos excelentes.

Cláusula 33.ª

Reunião de avaliação

1- Durante o mês de fevereiro e após a harmonização re-
ferida na cláusula anterior, realizam-se as reuniões dos ava-
liadores com cada um dos respetivos avaliados, tendo como 
objetivo dar conhecimento da avaliação.

2- No decurso da reunião, avaliador e avaliado devem 

-
volvimento.

3- Em articulação com o plano de atividades aprovado para 

para o serviço, no decurso da reunião são contratualizados os 
parâmetros de avaliação, nos termos das cláusulas seguintes.

4- A reunião de avaliação é marcada pelo avaliador ou re-
querida pelo avaliado.

5- No caso de o requerimento acima referido não obter res-
posta, traduzida em marcação de reunião, pode o avaliado 
requerer ao dirigente máximo a referida marcação.

6- A situação prevista no número anterior é considerada 
para efeitos de avaliação dos dirigentes envolvidos.

Cláusula 34.ª

Contratualização dos parâmetros

1- No início de cada período anual de avaliação, no co-
meço do exercício de um novo cargo ou função, bem como 

de objetivos a atingir, é efetuada reunião entre avaliador e 

objetivos e as competências a demonstrar, bem como os res-
petivos indicadores de medida e critérios de superação.

2- A reunião de negociação referida no número anterior 
deve ser precedida de reunião de análise do dirigente com 
todos os avaliados que integrem o respetivo serviço ou equi-
pa, sendo a mesma obrigatória quando existirem objetivos 
partilhados decorrentes de documentos que integram o ciclo 
de gestão.

Cláusula 35.ª

Contratualização de objetivos

A contratualização de objetivos a atingir efetua-se de 
acordo com as seguintes regras:

a) Os objetivos a atingir por cada trabalhador médico de-
-

ríodo da avaliação, prevalecendo, em caso de discordância, a 
posição do avaliador;

b) -
senvolvimento individual do trabalhador médico é obrigató-
ria num dos objetivos, quando resulte de diagnóstico efetua-

desempenho inadequado;
c) Os objetivos de aperfeiçoamento e desenvolvimento do 

trabalhador médico podem ser de âmbito relacional, de atitu-
des ou de aquisição de competências técnicas e de métodos 
de trabalho.

Cláusula 36.ª

Contratualização de competências

1- 
com as seguintes regras:

a) As competências a desenvolver pelos trabalhadores mé-
-

categoria, área funcional ou posto de trabalho;
b) -

sempenho anual de cada trabalhador médico é efetuada de 
entre as relacionadas com a categoria, área funcional ou pos-
to de trabalho, preferencialmente por acordo entre os inter-
venientes na avaliação.

Cláusula 37.ª

Validações e reconhecimentos

1- Na sequência das reuniões de avaliação, realizam-se as 
reuniões do conselho coordenador da avaliação tendo em 
vista:
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a) A validação das propostas de avaliação com menções de 
desempenho relevante e de desempenho inadequado;

b) A análise do impacto do desempenho, designadamente 
para efeitos de reconhecimento de desempenho excelente.

2- O reconhecimento do desempenho excelente implica 
declaração formal do conselho coordenador da avaliação.

3- Em caso de não validação da proposta de avaliação, o 
conselho coordenador da avaliação devolve o processo ao 
avaliador acompanhado da fundamentação da não validação, 
para que aquele, no prazo que lhe for determinado, reformule 
a proposta de avaliação.

4- No caso de o avaliador decidir manter a proposta an-
teriormente formulada deve apresentar fundamentação ade-
quada perante o conselho coordenador da avaliação.

5- No caso de o conselho coordenador da avaliação não 
acolher a proposta apresentada nos termos do número ante-

ao avaliador para que este dê conhecimento ao avaliado e 
remeta, por via hierárquica, para homologação.

Cláusula 38.ª

Apreciação pela comissão paritária

1- O trabalhador médico avaliado, após tomar conheci-
mento da proposta de avaliação a ser sujeita a homologa-
ção, pode requerer ao dirigente máximo, no prazo de 10 dias 
úteis, que o seu processo seja submetido a apreciação da co-
missão paritária, apresentando a fundamentação necessária 
para tal apreciação.

2- O requerimento deve ser acompanhado da documenta-
ção que suporte os fundamentos do pedido de apreciação.

3- A audição da comissão paritária não pode, em caso al-
gum, ser recusada.

4- A comissão paritária pode solicitar ao avaliador, ao ava-
liado ou, sendo o caso, ao conselho coordenador da avalia-
ção os elementos que julgar convenientes para o seu melhor 
esclarecimento, bem como convidar avaliador ou avaliado 
a expor a sua posição, por uma única vez, em audição, cuja 
duração não pode exceder 30 minutos.

5- A apreciação da comissão paritária é feita no prazo de 
10 dias úteis contado a partir da data em que tenha sido soli-
citada e expressa-se através de relatório fundamentado com 
proposta de avaliação.

6- O relatório previsto no número anterior é subscrito por 

conter as propostas alternativas apresentadas e respetiva fun-
damentação.

Cláusula 39.ª

Homologação das avaliações

A homologação das avaliações de desempenho é da com-
petência do dirigente máximo, deve ser, em regra, efetuada 
até 30 de março e dela deve ser dado conhecimento ao ava-
liado no prazo de cinco dias úteis.

Cláusula 40.ª

Reclamação

1- O prazo para apresentação de reclamação do ato de 

homologação é de cinco dias úteis a contar da data do seu 
conhecimento, devendo a respetiva decisão ser proferida no 
prazo máximo de 15 dias úteis.

2- Na decisão sobre reclamação, o dirigente máximo tem 
em conta os fundamentos apresentados pelo avaliado e pelo 
avaliador, bem como os relatórios da comissão paritária ou 
do conselho coordenador da avaliação sobre pedidos de 
apreciação anteriormente apresentados.

Cláusula 41.ª

Outras impugnações

1- Do ato de homologação e da decisão sobre reclamação 
cabe impugnação no termos da lei.

2- A decisão favorável confere ao trabalhador o direito a 
ver revista a sua avaliação ou a ser-lhe atribuída nova ava-
liação.

3- Sempre que não for possível a revisão da avaliação, de-
signadamente por substituição superveniente do avaliador, é 
competente para o efeito o novo superior hierárquico ou o 
dirigente máximo, a quem cabe proceder a nova avaliação.

Cláusula 42.ª

Monitorização

1- No decorrer do período de avaliação, são adotados os 
meios adequados à monitorização dos desempenhos e efetu-
ada a respetiva análise conjunta, entre avaliador e avaliado 
ou no seio do serviço, de modo a viabilizar:

a) A reformulação dos objetivos e dos resultados a atingir, 
nos casos de superveniência de condicionantes que impeçam 
o previsto desenrolar da atividade;

b) 
ato de avaliação;

c) 
do desenvolvimento do desempenho, como ato de funda-

2- O disposto no número anterior é realizado por iniciativa 
do avaliador ou a requerimento do avaliado.

Cláusula 43.ª

Diferenciação de desempenhos

1- -

qualitativas de desempenho relevante e, de entre estas, 5 % 
do total dos trabalhadores médicos para o reconhecimento de 
desempenho excelente.

2- As percentagens referidas no número anterior devem 
ser do conhecimento de todos os avaliados.

3- A atribuição das percentagens é da exclusiva responsa-
bilidade do dirigente máximo, cabendo-lhe ainda assegurar 
o seu estrito cumprimento.

4- -
râmetros de avaliação e respetivas ponderações devem ser 
previamente estabelecidos, nos termos do presente anexo, 
tendo em conta a necessidade de assegurar uma adequada 
diferenciação de desempenhos.
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Cláusula 44.ª

Publicitação de resultados

1- Anualmente é divulgado o resultado global da aplicação 
do SGAD, contendo ainda o número das menções qualitati-
vas atribuídas.

2- Os resultados globais da aplicação do SGAD são publi-
citados pela SCML, nomeadamente na intranet.

Cláusula 45.ª

Critérios de desempate

Quando, para os efeitos previstos no presente anexo, for 
necessário proceder a desempate entre trabalhadores médios 

-
liação de desempenho, releva consecutivamente a avaliação 
obtida no parâmetro de «Resultados» a última avaliação do 
desempenho anterior, o tempo de serviço relevante na carrei-
ra e no exercício de funções.

Cláusula 46.ª

Avaliações anteriores e conversão de resultados

1- Nas situações previstas em que seja necessário ter em 
-

ço e, em concreto, devam ser tidos em conta os resultados da 
aplicação de diversos sistemas de avaliação, para conversão 
de valores quantitativos é usada a escala do SGAD, devendo 
ser convertidas proporcionalmente para esta quaisquer ou-
tras escalas utilizadas, com aproximação por defeito, quando 
necessário.

2- Nas situações previstas no número anterior em que só 
tenha havido atribuição de menção qualitativa ou atribui-
ção de valores quantitativos não sujeitos a percentagens de 
diferenciação de desempenhos, é realizada ponderação cur-
ricular, por avaliador designado pelo dirigente máximo do 
serviço.

ANEXO II

Modelo de declaração de não incompatibilidade, nos termos da cláusula 11.ª, número 2 do AE

«_______________________________________________________________________________ (nome completo, 
-

brado entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - SCML, o Sindicato Independente dos Médicos - SIM e o Sindicato dos 
Médicos da Zona Sul, vem declarar, sob compromisso de honra, que vai iniciar a prestação de atividade privada remunerada 
e não subordinada, em diversos locais, correspondente ao exercício da medicina em regime liberal, a qual não é incompatível 

O/A ora declarante compromete-se a fazer cessar imediatamente a sua atividade privada acima referida no caso de ocor-

________________(local), _____(dia) de _______(mês) de ______(ano)

O/A trabalhador/a médico/a,

_____________________________________________________
(assinatura)

ANEXO III

recrutamento e seleção

Procedimento de recrutamento e seleção para preenchi-
mento de postos de trabalho da carreira médica, nos termos 
da cláusula 19.ª, número 1 do AE contendo o modelo comum 
de recrutamento e seleção (A) e o modelo transitório expe-
rimental (B).

CAPÍTULO I

Objeto, âmbito, vigência, sobrevigência, denúncia 
e revisão

Cláusula 1.ª

Objeto e âmbito

O procedimento de recrutamento e seleção para preen-
chimento de postos de trabalho da carreira médica na SCML 
segue o modelo comum (A) ou o modelo transitório experi-
mental (B), nos termos do presente anexo.

Cláusula 2.ª

Vigência, sobrevigência, denúncia e revisão

O modelo (A) entra em vigor nos termos do previsto na 
cláusula 3.ª, número 1 do AE, sem prejuízo da aplicação do 
regime transitório previsto como modelo (B) deste anexo, 
durante o período inicial de vigência do AE e durante o perí-
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o regime comum previsto no modelo (A), se outra coisa não 
vier a ser acordada pelas partes outorgantes. 

CAPÍTULO II

Disposições gerais

Cláusula 3.ª

Para os efeitos do presente anexo, entende-se por:
a) «Recrutamento» o conjunto de procedimentos que visa 

-
tisfazer as necessidades de pessoal médico da SCML; 

b) «Seleção de pessoal» o conjunto de operações, enqua-
drado no processo de recrutamento, que, mediante a utili-
zação de métodos e técnicas adequadas, permite avaliar e 

-
dispensáveis à execução das atividades inerentes ao posto de 
trabalho a ocupar;

c) -
ção da adequação dos candidatos às exigências de um deter-

Cláusula 4.ª

1- Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, as candi-
-

ção dos requisitos exigidos, em momento prévio à aplicação 
dos métodos de seleção, devendo, de imediato, ser elaborada 
a lista dos candidatos admitidos e a de candidatos excluídos.

2- Em situações de manifesta necessidade e urgência, de-
vidamente fundamentada, a entidade empregadora pode pro-
ceder à contratação de trabalhadores médicos em contrato 
individual de trabalho, precedida de um procedimento de 

Cláusula 5.ª

Competência

A abertura do procedimento de recrutamento e seleção é 
da competência da mesa da SCML, sob proposta das dire-
ções clínicas.

MODELO (A)

Modelo comum

CAPÍTULO III

Tramitação do procedimento comum de
recrutamento e seleção (A)

SECÇÃO I

Publicitação do procedimento

Cláusula 6.ª

Publicitação do procedimento

1- A abertura do procedimento comum de recrutamento e 
seleção é tornada pública pelos seguintes meios, sem preju-
ízo da publicitação através de outros meios de divulgação:

a) Na página eletrónica da SCML, por publicação integral;
b) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo 

máximo de três dias úteis contados da data da publicação na 
referida página eletrónica.

2- A publicação integral contém, designadamente, os se-
guintes elementos:

a) -
cedimento de seleção;

b) 

a ocupar;
c) Caraterização dos postos de trabalho, tendo em conta a 

atribuição, competência ou atividade a cumprir ou a executar 
e categoria;

d) Nível habilitacional exigido;
e) Requisitos legais especialmente previstos para a titula-

ridade da categoria;
f) 

-
ferenciação das funções a exercer;

g) Forma e prazo de apresentação da candidatura;
h) Local e endereço postal ou eletrónico onde deve ser 

apresentada a candidatura;
i) Métodos de seleção, respetiva ponderação e sistema de 

j) Tipo, forma e duração das eventuais provas de conheci-
mentos, bem como as respetivas temáticas;

k) 
l) 

admissão ou avaliação dos candidatos e indicação sobre a 
possibilidade da sua apresentação por via eletrónica; 

m) Forma de publicitação da lista unitária de ordenação 

3- 
da SCML, o número e caraterização dos postos de trabalho a 

-

prazo de candidatura, bem como a referência à página eletró-
nica onde se encontra a publicação integral.

SECÇÃO II

Júri

Cláusula 7.ª

Designação do júri

1- A publicitação do procedimento de seleção implica a 
designação e constituição de um júri.

2- O júri é designado pela mesa da SCML, mediante pro-
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postas das direções clínicas.
3- No mesmo ato são designados o membro do júri que 

substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos, bem 
como os suplentes dos vogais efetivos. 

Cláusula 8.ª

Composição do júri

1- O júri é composto por um presidente e dois vogais tra-
balhadores médicos.

2- Todos os membros do júri, trabalhadores médicos, de-
vem ser titulares de categoria igual ou superior à categoria 
para que é aberto o procedimento de seleção e devem perten-

3- Se na SCML não existirem trabalhadores médicos com 
a categoria e cargos para constituir o júri, deve este ser in-
tegrado por médicos de outros serviços ou estabelecimentos 
que reúnam essas condições.

4- Só em caso de impossibilidade de constituição do júri 
-

5- A composição do júri pode ser alterada, quando circuns-
tâncias supervenientes o aconselhem ou exijam, designada-
mente em caso de falta de quórum constitutivo. 

6- No caso previsto no número anterior, o novo júri dá 
continuidade e assume integralmente todas as operações do 
procedimento já efetuadas. 

7- A área de recursos humanos respetiva presta a assesso-
ria técnica e administrativa necessária ao júri.

Cláusula 9.ª

Competência do júri

1- Compete ao júri assegurar a tramitação do procedimen-
to, desde a data da sua designação até à elaboração da lista 

a) Decidir das fases que comportam os métodos de sele-
ção;

b) Fixar os parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a 

método de seleção;
c) Requerer ao órgão ou serviço onde o candidato tenha 

exercido ou exerça funções, ou ao próprio candidato, as in-

relevantes para o procedimento;
d) Admitir e excluir candidatos do procedimento, funda-

mentando por escrito as respetivas deliberações;
e) 

exigido.
2- Os elementos referidos na alínea b) do número anterior 

-
dimento.

Cláusula 10.ª

Funcionamento do júri

1- O júri delibera com a participação efetiva e presencial 
de todos os seus membros, devendo as respetivas delibera-
ções ser tomadas por maioria e sempre por votação nominal. 

2- O júri é secretariado por um dos vogais, previamente 
escolhido, podendo este ser apoiado por um trabalhador de 
recursos humanos.

3- 
modo de funcionamento e em cada reunião deve ser lavrada 
ata, da qual devem constar o local, a data e a hora da reunião, 

-
dos e as deliberações tomadas.

4- Das atas de reuniões em que seja efetuada a avaliação 

a) 
unanimidade, por cada membro do júri a cada candidato e 
em cada um dos parâmetros de avaliação;

b) 
atribuídas pelo júri ou, em caso de não unanimidade, por 
cada membro do júri a cada candidato e em cada um dos 
parâmetros de avaliação. 

SECÇÃO III

Candidatura

Cláusula 11.ª

Requisitos de admissão

1- Apenas podem ser admitidos ao procedimento de sele-
ção os candidatos que reúnam os requisitos legalmente exi-

2- 
admissão ao procedimento, por deliberação do júri.

3- O candidato deve reunir os requisitos referidos no nú-
mero 1 até à data limite de apresentação da candidatura.

4- A entidade empregadora, em função da diferenciação 
exigida e com parecer favorável da direção clínica, pode au-

postos de trabalho a preencher.

Cláusula 12.ª

Prazo de candidatura

A entidade empregadora estabelece, no respetivo ato, um 
prazo de apresentação de candidaturas, entre um mínimo de 
cinco e um máximo de 15 dias úteis, contados da data da 
publicação que ocorra em último lugar. 

Cláusula 13.ª

Forma de apresentação da candidatura

1- A apresentação da candidatura é efetuada em suporte 
de papel ou eletrónico e contém, entre outros, os seguintes 
elementos:

a) -
reira, categoria e atividade caracterizadoras do posto de tra-
balho a ocupar;

b) 
quando não conste expressamente do documento que suporta 
a candidatura;

c) -
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endereço postal e eletrónico;
d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão 

exigidos, designadamente os relativos ao nível habilitacional 

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros 
os factos constantes da candidatura.

2- A apresentação da candidatura em suporte de papel é 
efetuada pessoalmente ou através de correio registado, com 
aviso de receção, para o endereço postal do órgão ou serviço, 

3- No ato de receção da candidatura efetuada pessoalmen-
te é obrigatória a passagem de recibo.

4- Na apresentação da candidatura ou de documentos atra-
vés de correio registado com aviso de receção atende-se à 
data do respetivo registo.

5- Quando estiver expressamente prevista na publicita-
ção a possibilidade de apresentação da candidatura por via 

candidatura, devendo o candidato guardar o comprovativo. 

Cláusula 14.ª

Apresentação de documentos

1- A reunião dos requisitos legalmente exigidos para o re-
crutamento é comprovada através de documentos apresen-
tados aquando da candidatura ou da constituição da relação 
jurídica de emprego, nomeadamente:

a) Documento comprovativo da posse do grau de especia-
-

dimento ou, sendo o caso, do grau de consultor;
b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos 

Médicos;
c) Registo criminal;
d) Três exemplares do curriculum vitae que, embora ela-

borado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas.

2- 

idóneo, legalmente reconhecido para o efeito. 
3- Pode ser exigida aos candidatos a apresentação de do-

cumentos comprovativos de factos por eles referidos no cur-
riculum vitae que possam relevar para a apreciação do seu 

4- Os documentos exigidos para efeitos de admissão ou 
avaliação dos candidatos são apresentados por via eletró-
nica, quando expressamente previsto na publicitação, pes-
soalmente ou enviados por correio registado, com aviso de 
receção, para o endereço postal do órgão ou serviço, até à 

5- A não apresentação dos documentos exigidos, nos ter-
mos do presente anexo, determina a exclusão do candidato 
do procedimento, quando, nos termos da publicitação, a falta 
desses documentos impossibilite a sua admissão ou avalia-
ção.

6- O júri pode, por sua iniciativa ou a requerimento do 
candidato, conceder um prazo suplementar razoável para 
apresentação dos documentos exigidos quando seja de ad-

mitir que a sua não apresentação atempada se tenha devido 
a causas não imputáveis a dolo ou negligência do candidato.

7- A apresentação de documento falso determina a partici-
pação às entidades competentes para efeitos de apuramento 
de responsabilidade disciplinar e ou penal e a exclusão do 
candidato.

Cláusula 15.ª

Apreciação das candidaturas

1- Terminado o prazo para apresentação de candidaturas, 

elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a 
reunião dos requisitos exigidos e a apresentação dos docu-
mentos essenciais à admissão ou avaliação.

2- Nos três dias úteis seguintes à conclusão do procedi-
mento previsto no número 1 da cláusula anterior, os candi-

3- Não havendo lugar à exclusão de qualquer candidato, 
nos cinco dias úteis seguintes à conclusão do procedimento 
previsto no número anterior, convocam-se os candidatos e 
iniciam-se os procedimentos relativos à utilização dos mé-
todos de seleção.

Cláusula 16.ª

Início da utilização dos métodos de seleção

1- Os candidatos admitidos são convocados, no prazo de 
cinco dias úteis, para a realização dos métodos de seleção, 
com indicação do local, data e horário em que os mesmos 
devam ter lugar.

2- No mesmo prazo iniciam-se os procedimentos relativos 
à utilização dos métodos que não exijam a presença dos can-
didatos.

3- O júri deve iniciar a avaliação curricular dos candida-
tos admitidos ao procedimento no prazo máximo de 15 dias 
úteis

 
-

curso, devendo a mesma ser concluída, em regra, no prazo 
máximo de 20 dias úteis.

SECÇÃO IV

Métodos de seleção

Cláusula 17.ª

Métodos de seleção

Os métodos de seleção dos candidatos são a avaliação e 
discussão curricular e a prova prática. 

Cláusula 18.ª

Avaliação e discussão curricular

1- A avaliação e discussão curricular, que consiste na apre-
ciação e discussão do curriculum vitae -

-

-
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quirida e da formação realizada, o tipo de funções exercidas 
e a avaliação de desempenho obtida.

2- Na avaliação curricular são considerados e ponderados 
os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a 
ocupar, bem como os aspetos comportamentais evidenciados 
durante a interação, nomeadamente os relacionados com a ca-
pacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

3- Dos elementos de maior relevância referidos no número 
anterior, são obrigatoriamente considerados os seguintes:

a) Exercício de funções no âmbito da área de exercício 
-
-

pação em equipas de urgência interna, externa e de apoio e 
enquadramento especializado à clínica em cuidados de saúde 
primários e a avaliação de desempenho obtida;

b) Atividades de formação nos internatos médicos e ou-
tras ações de formação e educação médica frequentadas e 
ministradas;

c) Trabalhos publicados ou comunicados com interesse 

em conta o seu valor relativo;
d) -

e) Atividades docentes e de investigação;
f) -

mente a formação em áreas de gestão e de qualidade de ser-
viços de saúde.

4- 
na escala de 0 a 20 valores, com a seguinte distribuição pelos 
fatores estabelecidos nas alíneas do número anterior, conso-
ante a categoria a que respeite o concurso:

a) Categoria de assistente:
Alínea a) - de 0 a 5 valores;
Alínea b) - de 0 a 2 valores;
Alínea c) - de 0 a 2 valores;
Alínea d) - de 0 a 7 valores;
Alínea f) - de 0 a 4 valores.
b) Categoria de assistente graduado:
Alínea a) - de 0 a 8 valores;
Alínea b) - de 0 a 3 valores;
Alínea c) - de 0 a 2 valores;
Alínea e) - de 0 a 2 valores;
Alínea f) - de 0 a 5 valores.
c) Categoria de assistente graduado sénior:
Alínea a) - de 0 a 6 valores;
Alínea b) - de 0 a 3 valores;
Alínea c) - de 0 a 3 valores;
Alínea e) - de 0 a 2 valores;
Alínea f) - de 0 a 6 valores.
5- -

zo para apresentação das candidaturas e do conhecimento dos 
curricula vitae dos candidatos, os critérios a que irá obedecer a 
valorização dos fatores enunciados nos números precedentes.

6- Na discussão do curriculum vitae devem intervir os três 
membros do júri, dispondo cada membro de 15 minutos para 
o efeito, tendo o candidato igual tempo para a resposta.

7- A discussão curricular é pública, podendo a ela assistir 
todos os interessados, sendo o local, data e hora da sua rea-

das instalações da SCML e divulgados na página eletrónica.
8- Os resultados da avaliação curricular, se não atribuídos 

por unanimidade, são obtidos pela média aritmética das clas-

Cláusula 19.ª

Prova prática

1- A prova prática destina-se a avaliar a capacidade do 
candidato para resolver problemas e atuar, assim como rea-

especialidade, com a apresentação e discussão de um projeto 
de gestão clínica de um serviço ou unidade ou de um traba-
lho de investigação.

2- A prova prática apenas tem lugar no âmbito dos pro-
cedimentos de recrutamento para a categoria de assistente 
graduado sénior, uma vez que, para as categorias de assis-
tente e de assistente graduado, os objetivos que se preten-
dem alcançar com a realização desta prova já se encontram 

-

grau de consultor.

SECÇÃO V

Cláusula 20.ª

1- Terminados os métodos de seleção, o júri deve preparar, 

dos candidatos.
2- -

cedimento é efetuada por ordem decrescente, de acordo com 
-

quantitativas obtidas, respetivamente, na avaliação e discus-
são curricular e na prova prática.

Cláusula 21.ª

Critérios de ordenação preferencial

A ordenação dos candidatos que se encontrem em igual-

como preferencial é efetuada, de forma decrescente:
a) 

-
dimento de seleção;

b) Maior duração do vínculo à SCML.

Cláusula 22.ª

1- Os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos 
-
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2- 
visível e público das instalações da SCML.

Cláusula 23.ª

Recrutamento

1- Apenas podem ser recrutados os candidatos que obte-

arredondamentos.
2- Os candidatos aprovados são recrutados, após delibera-

ção da mesa da SCML, para os postos de trabalho a ocupar 

3- Não podem ser recrutados candidatos que, apesar de 

a) Apresentem documentos inadequados, falsos ou invá-
lidos que não comprovem as condições necessárias para a 
constituição da relação jurídica de emprego;

b) Apresentem os documentos obrigatoriamente exigidos 
-

dora;
c) Não compareçam à aceitação, no prazo legal, por moti-

vos que lhes sejam imputáveis.
4- Os candidatos que se encontrem nas situações referidas 

no número anterior são retirados da lista unitária de ordena-

Cláusula 24.ª

Cessação do procedimento de seleção

O procedimento cessa com a ocupação dos postos de tra-
balho constantes da publicitação, ou quando os postos não 

-
ciência de candidatos à prossecução do procedimento.

Cláusula 25.ª

Restituição e destruição de documentos

É destruída a documentação apresentada pelos candi-
datos quando a sua restituição não seja solicitada no prazo 
máximo de seis meses após a cessação do respetivo proce-
dimento.

Cláusula 26.ª

Interpretação e integração de lacunas

A comissão paritária criada ao abrigo do AE, goza de 
competência para, nos mesmos termos ali previstos, inter-
pretar as disposições do presente instrumento, bem como in-
tegrar as lacunas que a sua aplicação suscite ou revele.

MODELO (B)

CAPÍTULO IV

Tramitação do procedimento de recrutamento e 

Cláusula 27.ª

Objeto

O procedimento de recrutamento e seleção experimental 
transitório visa assegurar os seguintes princípios:

a) O princípio da não discriminação;
b) O princípio da igualdade de oportunidades;
c) A execução de um processo de avaliação de candida-

turas idóneo e uma metodologia adequada à função a pre-
encher;

d) A clareza na informação prestada ao longo do processo 
de recrutamento e seleção.

Cláusula 28.ª

Âmbito

Aplica-se a todos os trabalhadores médicos em regime de 
contrato individual de trabalho.

Cláusula 29.ª

Responsabilidade

Compete à área de recursos humanos com competência 
para o efeito a aplicação deste procedimento.

Cláusula 30.ª

Competência

A autorização do procedimento de admissão é da compe-
tência da mesa da SCML, ou a quem esta subdelegue compe-
tência para tal, sob proposta das direções clínicas. 

Cláusula 31.ª

1- A área de recursos humanos recebe o pedido de recruta-
mento através de formulário próprio.

2- O processo de recrutamento é desencadeado na sequên-
cia de solicitação proveniente das direções clínicas. 

Cláusula 32.ª

função

1- Após a receção do pedido de recrutamento, a área de 
recursos humanos valida o motivo do pedido bem como o 
seu enquadramento legal. 

2- 
a informação enviada no formulário de pedido de recruta-
mento e a descrição de funções. 

3- Após validação desta informação é aberto o processo de 
recrutamento.

Cláusula 33.ª

Anúncio, divulgação da vaga e receção de candidaturas

1- A área de recursos humanos divulga a vaga contendo as 
seguintes informações: breve apresentação da função, requi-
sitos e competências valorizadas.

2196



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 26, 15/7/2018

2- A divulgação do anúncio pode ser feita internamente e 
ou externamente.

3- No recrutamento interno, a área de recursos humanos 
cria o anúncio e solicita o apoio do serviço com competência 
para respetiva divulgação interna. No recrutamento externo, 
a área de recursos humanos agiliza a publicação do anúncio 
no website da SCML e em jornal de expansão nacional, por 
extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados da data 
da publicação no referido website. O anúncio pode também 
ser colocado em outros websites de emprego. As candida-
turas externas são recebidas através do website da SCML, 
ou através de endereço de correio eletrónico disponibilizado 
para tal efeito, ou por correio convencional.

4- Os curricula vitae (doravante CV) de candidatos exter-
nos chegam através de candidaturas espontâneas (website, e 
ou correio eletrónico e ou correio convencional), ou através 
de candidaturas às vagas disponíveis.

5- Sem prejuízo do exposto nos números anteriores, as 
candidaturas externas e ou internas podem também ser sina-
lizadas pelas direções clínicas da SCML.

Cláusula 34.ª

Triagem curricular

1- A área de recursos humanos procede nesta fase, à ve-

para a aceitação da candidatura foram cumpridas e elabora 

2- Os candidatos selecionados são alocados às necessida-
des do processo de recrutamento em questão sendo esta lista-
gem posteriormente remetida às direções clínicas.

Cláusula 35.ª

Entrevista presencial

1- Selecionados os candidatos, é realizada uma entrevis-
ta de avaliação. A avaliação da candidatura é, em princípio, 
realizada pelo diretor de serviço (no caso dos hospitais da 
SCML) e pelo diretor clínico, com o apoio das respetivas 
áreas de recursos humanos. 

2- Nesta fase, obtém-se a informação, sobre os candida-
tos, considerada relevante para o processo de seleção, no-

motivação e disponibilidade para a função. 
3- Na entrevista, podem participar outros elementos que a 

direção clínica considere necessário e/ou conveniente. Após 
entrevista e com base na informação recolhida, deve ser ela-
borado relatório de entrevista.

Cláusula 36.ª

Tomada de decisão e apresentação de proposta

1- Findas as entrevistas, decorre uma reunião com vista à 

da direção de serviço e direção clínica e com o apoio da área 
de recursos humanos.

2- Desta reunião é emitida uma proposta de contratação 

tipologia de contrato, organização do tempo de trabalho, en-
quadramento legal e período experimental, sendo a mesma 
submetida a apreciação do conselho diretivo ou em alternati-
va do administrador da SCML com o pelouro da saúde.

3- Após deliberação favorável do conselho diretivo ou do 
administrador da SCML com o pelouro da saúde, a proposta 
de contratação do trabalhador médico é remetida para autori-
zação da mesa da SCML.

4- Os candidatos envolvidos que não foram selecionados 
deverão ser informados de tal fato pela área de recursos hu-
manos através de correio eletrónico sobre o encerramento do 
processo.

Cláusula 37.ª

Dados de contratação

1- Mediante deliberação favorável da mesa da SCML, ou a 
quem esta última delegou competência para tal, relativamen-

dados pessoais e respetiva documentação necessária à ela-
boração do contrato de trabalho do futuro trabalhador mé-
dico. Esta recolha de dados pode ser feita telefonicamente, 
devendo os documentos ser entregues até ao momento de 
assinatura de contrato de trabalho ou por correio eletrónico.

2- O núcleo administrativo e de contratação da DIRH de-
verá estar munida da seguinte documentação, tida como ne-
cessária para o encerramento do processo de admissão:

a) Curriculum Vitae do futuro trabalhador médico acom-
panhado de documentos comprovativos de habilitação;

b) Dados pessoais para efeitos de contratação;
c) Dados de contratação;
d) Pedido de recrutamento.

Cláusula 38.ª

Remissão

Ao modelo (B) aplica-se o disposto nas cláusulas 25.ª e 
26.ª do presente anexo.

ANEXO IV

Normas particulares de organização e disciplina do 
trabalho médico, 

nos termos da cláusula 33.ª do AE

Cláusula 1.ª

Objeto, área e âmbito

O presente anexo contém as normas particulares de orga-
nização e disciplina do trabalho médico.

Cláusula 2.ª

Para efeito da aplicação das regras estabelecidas no AE, 
entende-se por:

a) «Atividades médicas urgentes», o conjunto de procedi-
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adiante, abreviadamente, AH, cuja prática é necessária em 
todas as situações clínicas de instalação súbita, desde as não 
graves até às graves, com risco de estabelecimento de falên-
cia de funções vitais;

b) «Atividades médicas emergentes», o conjunto de pro-
cedimentos próprios da AH, cuja prática é necessária em to-
das as situações clínicas de estabelecimento súbito, em que 
existe, presente ou iminente, o compromisso de uma ou mais 
funções vitais;

c) «Atividades médicas programadas», os procedimentos 
próprios da AH que, sem prejuízo sério para a saúde e inte-
gridade física do paciente, podem ser praticados sem caráter 
urgente ou emergente;

d) «Equipa médica do serviço de urgência», a equipa 
médica multidisciplinar com funções de assistência a pa-
tologias agudas urgentes e emergentes, integrada e dirigida 
por trabalhadores médicos da carreira médica da AH não 
exclusivamente afetos a esta atividade; 

e) «Consulta programada», a consulta que está previa-

duração mínima de 20 minutos, salvo vontade expressa por 
escrito por parte do trabalhador médico para uma duração 
inferior, pertencendo a gestão do respetivo agendamento à 
esfera de autonomia do trabalhador médico, quer no tipo de 
cuidados de saúde a oferecer quer na proporção do período 
normal de trabalho semanal a afetar-lhe, uma vez garantida 
a acessibilidade e o cumprimento dos objetivos da unidade 
de saúde;

f) «Atividade não assistencial», a que está intimamente 
articulada com a prestação de cuidados de saúde mas não 
implica uma relação direta e imediata com o utente, desig-
nadamente o acompanhamento e intervenção nas reuniões 
de serviço, o estudo de casos clínicos, a coordenação de uni-

horário de trabalho, com a duração de três a cinco horas;
g) «Atividade de orientação de formação na especialidade 

e de realização de estágio, por trabalhadores médicos», a que 
envolve a tutoria de médicos a frequentar o internato médi-
co e ainda a orientação de estágios de alunos de medicina 
e de internos, a qual determina a atribuição de um período 
próprio semanal de três a cinco horas sendo que o somatório 
deste período com o previsto na alínea anterior não pode ul-
trapassar um total semanal de oito horas.

Cláusula 3.ª

Funcionamento

1- O período normal de funcionamento dos serviços decor-
re entre as oito e as 20 horas, de segunda a sexta-feira. 

2- O período de atendimento nas atividades médicas pro-
gramadas não pode decorrer fora dos limites previstos no 
número 1.

3- O período normal de funcionamento dos serviços que 
asseguram atividades urgentes ou emergentes, designada-
mente o serviço de urgência polivalente, as unidades de cui-
dados intensivos e os serviços que asseguram a realização 

de meios complementares de diagnóstico de apoio àquelas 
atividades, decorre entre as zero e as 24 horas, de segunda-
-feira a domingo todos os dias do ano.

Cláusula 4.ª

Período normal de trabalho

1- O período normal de trabalho é de sete horas diárias e 
de 35 horas semanais, organizadas de segunda-feira a sexta-
-feira, sem prejuízo do número seguinte.

2- O trabalho prestado em serviço de urgência, externa e 
interna, unidades de cuidados intensivos e unidades de cui-
dados intermédios, é organizado de segunda-feira a domin-
go.

Cláusula 5.ª

Intervalos de descanso e pausas

1- Para os trabalhadores médicos que pratiquem a moda-

é repartido por dois períodos de trabalho separados por um 
intervalo de descanso, com duração mínima de 30 minutos 
e máxima de duas horas, não podendo as horas de início e 
termo ser alteradas.

2- Quando se observem dois períodos de trabalho diário 
nenhum deles deve exceder seis horas consecutivas. 

3- A duração do intervalo de descanso e o número máxi-
mo de horas de trabalho consecutivo deve constar de cada 
horário.

4- No decorrer de cada período de trabalho de duração in-
ferior a quatro horas, há uma pausa com a duração de 10 
minutos que, para todos os efeitos, se considera como tempo 
de trabalho.

5- No decorrer de cada período de trabalho de duração 
igual ou superior a quatro horas, há duas pausas com a dura-
ção de 10 minutos cada que, para todos os efeitos, se consi-
dera como tempo de trabalho.

Cláusula 6.ª

Descanso semanal

1- O período normal de trabalho diário dos trabalhadores 
médicos deve ser prestado no período normal de funciona-
mento dos serviços, garantindo-se em cada semana dois dias 
de descanso. 

2- A organização do tempo de trabalho deve permitir, sem-
pre que possível, que o dia de descanso semanal obrigatório 
seja gozado ao domingo e que o dia de descanso comple-
mentar seja gozado ao sábado.

3- Os dias de descanso semanal devem constar do horário 
de trabalho.

4- A pedido do trabalhador médico, o dia de descanso se-
manal complementar pode ser gozado em meios-dias.

Cláusula 7.ª

1- Nos casos em que se deve aplicar o regime de descan-
so compensatório previsto na lei pela prestação de trabalho 
em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, 
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e em dia feriado, a falta de previsão ou de concessão em 
concreto do dia de descanso compensatório dentro do prazo 
garantido para o efeito, confere ao trabalhador médico a fa-
culdade de proceder ao respetivo gozo em um dos dois dias 
úteis de trabalho imediatamente seguintes ao último em que 
a designação deveria ter tido lugar, mediante aviso escrito 
dirigido com a antecedência de 72 horas ao seu superior hie-
rárquico, sem prejuízo de, em casos excecionais e mediante 
prévio acordo escrito com o trabalhador médico, essa satis-
fação obrigatória poder ter lugar no prazo máximo de 30 dias 
contados a partir da data da prestação do trabalho.

2- A satisfação do descanso compensatório referido no nú-

obrigação do trabalhador médico repor, em tempo de traba-
lho, os períodos de descanso compensatório gozados.

Cláusula 8.ª

Serviço de urgência

1- O trabalho no serviço de urgência, adiante, abreviada-
mente, SU, é objeto de elaboração de escalas anuais, por es-
pecialidade envolvida, assegurando-se que nenhum trabalha-
dor médico seja escalado para prestar trabalho durante mais 
do que 47 semanas em cada 52 consecutivas.

2- O trabalho nas unidades de cuidados intensivos e inter-
médios, adiante, abreviadamente, UCI, é objeto de elabora-
ção de escalas mensais.

3- As escalas referidas nos números anteriores são dadas 
a conhecer aos seus destinatários com a antecedência de 30 
dias a contar do respetivo início de vigência. 

Cláusula 9.ª

Limitação horária

A organização do tempo de trabalho deve obstar à pres-
tação de mais de 10 horas consecutivas de trabalho, incluin-
do o trabalho suplementar, sem prejuízo do disposto sobre a 
prestação de trabalho em SU e em UCI.

Cláusula 10.ª

Elaboração do horário de trabalho

1- 
precedida de discussão entre o trabalhador médico e o supe-
rior hierárquico do serviço a que o mesmo pertence, visando 
a obtenção de acordo a respeito da modalidade a adotar e dos 
demais aspetos a prever.

2- Não se alcançando o acordo e após audiência prévia do 
delegado sindical da associação outorgante em que o mesmo 

pela entidade empregadora, com a consequente pronúncia 
deste no prazo de cinco dias, cabe ao órgão máximo da en-

intervenção sindical.
3- O horário de trabalho, ou a sua eventual alteração, entra 

em vigor após homologação pelo órgão máximo da entidade 
empregadora.

Cláusula 11.ª

Mapas de horário de trabalho

1- O horário de trabalho de cada trabalhador médico deve 
constar de mapa que evidencie a duração e organização do 
tempo de trabalho. 

2- -
vista no número anterior num único mapa, devem ser produ-
zidos tantos mapas quantos os esquemas semanais de traba-

Cláusula 12.ª

Regime do trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é 
prestado fora do horário de trabalho.

2- O trabalho suplementar pode ser prestado quando se 
destine a fazer face a acréscimos eventuais e transitórios de 

casos de força maior, ou ainda quando se torne indispensável 
para prevenir ou reparar prejuízos graves para os serviços, 
carecendo sempre de autorização prévia do órgão máximo da 
entidade empregadora, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

3- Não estão sujeitos à obrigação de prestar trabalho su-
plementar, designadamente os trabalhadores médicos que se 
encontrem nas seguintes condições:

a) Trabalhadora médica grávida, puérpera ou lactante e 

linha reta ou adotados com idade inferior a 12 meses ou por-

b) Trabalhador-estudante.
4- A prestação de trabalho suplementar deve garantir o 

descanso mínimo de 12 horas consecutivas entre jornadas 
de trabalho, de modo a proporcionar a necessária segurança 
na realização do ato médico e o cumprimento do descanso 
obrigatório do trabalhador médico.

Cláusula 13.ª

Sucessão de regimes

Os horários de trabalho vigentes mantêm-se em vigor, 
sem prejuízo da possibilidade de serem alterados, nos ter-
mos da lei ou do instrumento de regulamentação coletiva do 
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ANEXO V

despesas e ajudas de custo
nos termos das cláusula 62.ª, e 40.ª, número 2 e 66.ª, 

número 5, do AE

Tabela de retribuições base (RB)

Categoria Escalão V/Mês

Assistente graduado 
sénior

3 5 063,38 €

2 4 548,46 €

1              4 033,54 € 

Assistente graduado

5              3 621,60 € 

4              3 518,62 € 

3              3 415,64 € 

2              3 312,65 € 

1              3 209,67 € 

Assistente

8              3 158,18 € 

7              3 106,68 € 

6              3 055,19 € 

5              3 003,70 € 

4              2 952,21 € 

3              2 900,72 € 

2              2 849,22 € 

1              2 746,24 € 

Retribuição de isenção de horário de trabalho (IHT)

Montante Pagamento

Até 25 % da RB
Pagamento mensal. Montante calculado a partir da 
RB do trabalhador médico.

Despesas com transporte 

Transporte Abono Pagamento

Automóvel próprio 0,40 €/Km Com a retribuição do mês seguinte

Ajudas de custo diárias

Escalões País Estrangeiro Pagamento

RB até 899,39 € 46,86 € 111,88 € Com a
retribuição 
do mês 
seguinte

RB entre 899,39 € e 1 373,73 € 51,05 € 131,54 €

RB superior a 1 373,73 € 62,75 € 148,91 €

ANEXO VI

Serviços mínimos e meios necessários para os
assegurar em caso de greve

nos termos e para os efeitos da cláusula 74.ª, do AE

Cláusula 1.ª 

Obrigatoriedade de prestação de serviços mínimos 

Os trabalhadores médicos durante a greve médica estão 
obrigados à prestação de serviços mínimos indispensáveis 
para acorrer à satisfação das necessidades sociais impreterí-
veis que são satisfeitas pelos serviços médicos e hospitalares 
da SCML, nos termos das cláusulas seguintes.

Cláusula 2.ª

Serviços mínimos a prestar

1- Durante a greve médica, os serviços mínimos e os meios 
necessários para o assegurar são os mesmos que em cada es-
tabelecimento de saúde se achem disponibilizados durante 
24 horas aos domingos e feriados, na data da emissão do 
aviso prévio.

2- Durante a greve médica, os trabalhadores médicos de-
vem também garantir a prestação dos seguintes cuidados e 
atos:

a) Urgência interna; 
b) Indispensáveis para a dispensa de medicamentos de uso 

exclusivamente hospitalar; 
c) Cuidados paliativos em internamento.

Cláusula 3.ª 

Fixação especial de serviços mínimos

1- Em caso de greve com duração superior a três dias úteis 
consecutivos ou com duração igual ou superior a dois dias 
úteis consecutivos, intercalados ou imediatamente seguidos 
ou antecedidos de dois, ou mais, dias não úteis, os serviços 
mínimos e os meios necessários para os assegurar são os pre-
vistos na cláusula anterior. 

2- Sempre que o regime instituído pelo número anterior 
não acautele os interesses dos utentes da SCML, devem ser 

associação sindical que declarou a greve. 

Cláusula 4.ª

Interpretação e integração de lacunas

1- A comissão paritária criada ao abrigo da cláusula 75.ª 
do AE goza de competência para, nos mesmos termos ali 
previstos, interpretar as disposições do presente instrumen-
to, bem como integrar as lacunas que a sua aplicação suscite 
ou revele.

2- A partir da data da apresentação do aviso prévio e du-
rante todo o período de duração da greve médica, a comissão 
paritária pode reunir e deliberar sobre matéria pertinente ao 
presente instrumento, com dispensa de convocação formal e 
de antecedência, por iniciativa de qualquer dos seus mem-
bros, desde que estejam presentes, pelo menos, dois repre-
sentantes da SCML e dois representantes das associações 
sindicais outorgantes, e todos entendam que existem condi-
ções para validamente reunir e deliberar. 
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