
 
 
 
 
  

 
 

Lisboa, 17 de Maio de 2010 
 
 
       Exma. Srª. Ministra da Saúde 
       Avª. João Crisóstomo, 9 
       1049-062 Lisboa 
 
 
 
 
Assunto: Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 
 
 
Em 24 de Fevereiro de 2010, realizou-se uma reunião entre a Srª. Ministra da Saúde e o            
Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde (SEAS), e uma delegação sindical conjunta (FNAM e 
SIM) para analisar o futuro da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e a sua 
execução. 
 
Nessa reunião, os vários dirigentes sindicais das duas organizações transmitiram a sua apreciação 
crítica sobre as várias vertentes dos CSP, assim como, da viabilidade do seu futuro, tendo V. Exª, 
secundada pelo Sr. SEAS, assumido um claro compromisso de iniciar reuniões conjuntas logo no 
início da 2ª quinzena de Março para discutir a operacionalização das formas de melhorar os 
aspectos que impedem que ocorra uma verdadeira Reforma. A qual deveria passar pela criação 
de uma estrutura nacional de condução da Reforma com a participação formal e activa das 
organizações sindicais médicas, como legítimos representantes dos médicos e únicos parceiros 
sociais admissíveis. 
 
Constatamos que, até hoje, e mesmo após ter terminado o mandato da MCSP em Abril de 2010, 
não houve qualquer proposta de trabalho, nenhuma reunião, nem sequer uma explicação ou 
justificação do Ministério da Saúde, para o flagrante desrespeito pelos compromissos assumidos 
na dita reunião. 
 
Como tal, e com o empenhamento que sempre colocamos neste processo decisivo, alertamos      
V. Exª para a necessidade urgente de esclarecer as associações sindicais médicas, se quer ou não 
cumprir o acordado na reunião de 24 de Fevereiro, criando-se assim, condições estruturais e de 
liderança para impulsionar de novo este processo de mudança e melhoria. 
 
Em nome e para benefício da reforma dos CSP, ficamos a aguardar uma resposta de V. Exª. 
sobre esta temática. 
 
Os nossos melhores cumprimentos. 
 

Pelo Secretariado Nacional do SIM                           Pela Comissão Executiva da FNAM 


