
11 de Outubro de 2016, Lisboa

Exmo. Sr. Ministro da Saúde

Dr. Adalberto Campos Fernandes

A  Associação  de  Combate  à  Precariedade  –  Precários  Inflexíveis  tomou  conhecimento  e
acompanha a situação de cerca de 180 profissionais do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), que
trabalham em condições precárias nos hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.
Estes  trabalhadores  e  trabalhadoras  garantem  funções  permanentes  e  essenciais  ao
funcionamento do CHO, mas são contratados por  uma empresa de suposta  “prestação de
serviços”,  que,  além  de  constituir  uma  intermediação  onerosa  e  incompreensível,  sem
quaisquer vantagens para os serviços, tem vindo a desrespeitar os direitos mais elementares
destes profissionais. 

A  Tonus  Global,  entidade  que  nos  últimos  anos  estabeleceu  formalmente  o  contrato  de
trabalho com estes trabalhadores, adoptou uma postura de abuso e incumprimento: atrasos
sistemáticos no pagamento dos salários, subsídios de férias em falta, valores não pagos por
trabalho extraordinário ou o incumprimento de serviços mínimos ou imposição arbitrária dos
períodos de férias (nomeadamente impedindo que os trabalhadores gozassem mais do que 6
dias consecutivos,  em gritante incumprimento da lei).  Mais grave ainda foi a imposição da
alteração  do  horário  para  as  40  horas,  sob  chantagem  de  despedimento.  Uma  situação
totalmente  intolerável,  ainda  mais  chocante  por  se  passar  com  profissionais  em unidades
hospitalares públicas.

Recentemente, perante a crescente constestação e luta destes trabalhadores, esta empresa e a
administração do CHO concretizaram uma operação de mudança de empresa intermediária,
que em nada resolve o problema e apenas parece destinada a manter a actual situação: neste
mês  de  Outubro,  estes  trabalhadores  foram  transferidos  para  a  empresa  Lowmargin,  que
mantém exactamente os mesmos gestores, a mesma sede e a mesma “actividade”. Ou seja, é a
mesma empresa, mas com outro nome.

A situação vivida por estes trabalhadores é inaceitável e coloca em causa a própria missão do
serviço público de prestação de cuidados de saúde à população. Ao longo de vários anos, com
diversas  administrações  hospitalares  e  sucedendo-se  várias  empresas  intermediárias,  estes
trabalhadores  têm  estado  sempre  no  mesmo  local,  a  desempenhar  a  sua  actividade
profissional e a assegurar o serviço público. Anos em que, além de todos os prejuízos, estes
profissionais  se viram impedidos de progredir  nas suas carreiras,  vendo assim duplamente
degradada a sua condição salarial: por via do aumento arbitrário do horário de trabalho e da
inexistência de progressão das carreiras.

1/3



Está bem claro que esta intermediação não faz qualquer sentido e não tem racionalidade ou
vantagem  para  a  prestação  do  serviço  público.  Nem  se  trata  de  um  verdadeiro  “serviço”
prestado por  estas  empresas,  que  não têm sequer  competências  na  área  da  Saúde:  estes
trabalhadores  estão  totalmente  integrados  nas  equipas,  quase  sempre  há  muitos  anos,
respondendo  e  sendo  coordenados  por  profissionais  do  CHO.  É  a  própria  racionalidade
financeira que está em causa, sendo incompreensível que a administração do CHO estabeleça
contratos  no  valor  de  vários  milhões  de  euros  com estas  empresas,  em  vez  de  contratar
directamente os trabalhadores.

Tendo em conta os sucessivos atropelos aos direitos destes trabalhadores, depois de vários
anos a desempenhar a sua actividade profissional  em nome do serviço público,  não pode
adiar-se mais a sua vinculação à entidade para quem verdadeiramente trabalham, o Centro
Hospitalar  do  Oeste,  com  o  mesmo  conjunto  de  deveres  e  direitos  que  todos  os  outros
profissionais. Esta posição tem vindo a ser defendida por diversas entidades, como é o caso da
autarquia das Caldas da Rainha, que recentemente deliberou, por unanimidade, recomendar a
V. Exa. e ao Ministério da Saúde a urgente regularização desta situação.

Assim, estando o CHO na tutela do Ministério da Saúde, gostaríamos de dirigir a V. Exa. o apelo
para que actue no sentido de garantir os direitos destes profissionais e, desta forma, também a
qualidade da prestação dos cuidados de saúde à população abrangida por estas unidades.
Aproveitamos também para solicitar a resposta às seguintes questões:

1. Tinha o Ministério da Saúde conhecimento da decisão da administração do CHO de
estabelecer  uma  alteração,  apenas  aparente,  da  empresa  intermediária?  O  que
justifica esta decisão? 

2. Por que razão é mantido o contrato de prestação de serviços com uma empresa que
tem reiteradamente incumprido com obrigações legais elementares? E o que justifica a
manutenção de uma intermediação que, sem vantagem, é mais onerosa e coloca em
causa a qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais, em prejuízo do serviço
público?

3. Está o Ministério da Saúde a desenvolver esforços para, no imediato, actuar para que
as entidades competentes averiguem os abusos e o incumprimento reiterado por parte
da empresa intermediária?

4. Estando  estes  profissionais  incontestavelmente  a  cumprir  funções  permanentes  e
essenciais, como pensa o Ministério da Saúde actuar por forma a que sejam finalmente
vinculados ao Centro Hospitalar do Oeste?
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Agradecemos e aguardamos a resposta a estas questões, bem como, sobretudo, a actuação
do Ministério da Saúde no sentido de regularizar esta situação. É essa a expectativa destes
profissionais, mas é também a forma de observar o interesse geral – ou seja, garantir a
qualidade do serviço público e a eliminação de despesa injustificada. É isso que exigimos e
se espera do Governo, nomeadamente tendo em conta os compromissos assumidos e a
promessa de mudança no actual ciclo político.

Enviamos  esta  missiva  com  conhecimento  ao  Conselho  de  Administração  do  Centro
Hospitalar do Oeste.

Melhores cumprimentos,

A Direcção da Associação de Combate à Precariedade  –  Precários Inflexíveis

precariosinflexiveis@gmail.com

tlf: 961 915 114

Morada:

ACP – Precários Inflexíveis

Mob – Espaço Associativo

Rua dos Anjos 12F

1150-037 Lisboa 
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