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Acesso ao SNS pelos Profissionais da Indústria Farmacêu"ca
discu"do em reunião na DGS.

Dando con�nuidade à acção desenvolvida pela defesa dos trabalhadores, pela dignificação do seu

trabalho e pela retoma da sua ac�vidade em condições de segurança, uma delegação de dirigentes da

Fiequimetal reuniu com responsáveis da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Esta reunião teve como objec�vo debater as preocupações relatadas pelos nossos associados de

informação médica e reivindicar uma acção/orientação geral e uniforme para a retoma da ac�vidade de

visitação, com dignidade e segurança, pois as restrições para a ac�vidades desses profissionais têm sido

mais do que muitas, em diversos locais, de norte a sul do país.

Abertura para a retoma da ac"vidade
Na reunião foi afirmada pela Fiequimetal a necessidade da retoma da ac�vidade de forma segura

para todos os profissionais e utentes, necessidade confirmada pelo subdirector da DGS.

A DGS assumiu o compromisso de  elaborar um “Parecer Técnico”  a nível nacional  para a visitação

dos profissionais de informação médica.

Os Sindicatos da Fiequimetal são importantes para a construção de uma solução!

A reunião em questão mostrou o quão válida é uma das nossas reivindicações - que os sindicatos

devem par�cipar na construção de uma solução, pois a experiência nos nossos associados é uma mais-

valia  para  esse  processo.  Isto  mesmo  foi  constatado  pela  representante  da  DGS,  que  afirmou  ter

verificado a necessidade de rever o rascunho do parecer que já �nham elaborado, na sequência do

pedido da reunião – pedido esse em que a Fiequimetal já apresentava as dificuldades e propostas de

solução.

No final da reunião, houve o compromisso da Fiequimetal de enviar mais contributos específicos

para  a elaboração do parecer técnico,  de  forma a  aproximar-se  da realidade dos profissionais e às

necessidades da ac�vidade.

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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