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Valorizar os profissionais de informação médica.
Dignificar o seu trabalho.

Neste período de pandemia, milhares de trabalhadores (de diversos sectores de ac�vidade, onde

se incluem todos os trabalhadores do sector farmacêu�co) �veram e con�nuam a ter um papel de

grande importância para fazer face às necessidades sanitárias, de segurança, dos trabalhadores, do

País e dos portugueses/as.

No  seguimento  de  relatos  transmi�dos  por  associados  dos  nossos  sindicatos,  Delegados  de

Informação Médica, verifica-se uma limitação séria ao exercício da ac�vidade destes profissionais

resultante de limitações impostas no quadro da pandemia COVID-19.

Lembramos que em meados de Julho a Fiequimetal alertou várias en�dades sobre esta situação,

nomeadamente Ministério da Saúde, Ordem dos Médicos, Apifarma, Apogen, Associação Portuguesa

de Administradores Hospitalares e Direcção-Geral da Saúde, apresentando propostas de medidas que

entendemos ser necessário tomar.

Como ainda não ob�vemos respostas concretas, reforçamos que é necessária uma clarificação e

uma orientação única às Administrações Regionais de Saúde, para dessa forma não "comprometer"

todo o Serviço Nacional de Saúde e evitar as "posições locais", que podem ser bastante nocivas em

determinadas zonas de trabalho ou até, no limite, impossibilitar a ac�vidade profissional.

Face às situações verificadas, que afectam  a dignidade destes profissionais e, em  alguns casos,

impedem que os DIMs possam trabalhar tal como os demais profissionais em hospitais e centros de

saúde, a Fiequimetal/CGTP-IN já solicitou reuniões com  carácter de urgência à Direcção-Geral de

Saúde, bem como ao próprio Ministério da Saúde, tendo também contactado diversos órgãos de

comunicação social, expondo o problema, e brevemente irá realizar uma conferência de imprensa,

para informar sobre os compromissos e/ou soluções encontradas com as respec�vas en�dades.

A Federação e os seus Sindicatos estão a fazer tudo para devolver aos DIMs a dignidade da sua
profissão. 

Organiza-te junto do teu Sindicato!

Reivindica melhores condições de trabalho!

Defende os teus direitos!
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