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COMUNICADO  

REGIME JURÍDICO DO INTERNATO MÉDICO 

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) tem-se manifestado pela alteração do Regime 

Jurídico do Internato Médico (Decreto-Lei n.º 86/2015) e do respetivo Regulamento (Portaria n.º 

224-B/2015), nomeadamente em quatro pontos essenciais: 

1) Organização do tempo de trabalho dos médicos internos, nomeadamente a inclusão na 

legislação das 12 horas de trabalho normal em Serviço de Urgência (posteriormente com 

regulamento próprio;  

2) Atualização remuneratória dos médicos recém-especialistas na categoria de Assistentes 

após homologação da nota final em Diário da República e enquanto aguardam concurso 

de colocação por estarem a desempenhar essas funções nesse período; 

3) Reintrodução de subsídios e suplementos relacionados com o Internato Médico; 

4) Introdução de incentivos para Orientadores de Formação e Titulares de cargos 

relacionados com o Internato Médico. 

Após inúmeras reuniões entre outubro 2015 e dezembro de 2016, e após um hiato de 6 meses em 

que se aguardava uma proposta final por parte do Ministério da Saúde (enquanto decorriam 

reuniões com outras entidades, nomeadamente a Ordem dos Médicos), o SIM recebeu com 

surpresa um documento em que nenhuma das suas propostas apresentadas havia sido incluída, 

motivo que levou ao comunicado de 18 de julho de 2017 

Após contestação e contraproposta, o SIM recebeu no dia 29 de setembro de 2017 da 

Administração Central do Sistema de Saúde uma proposta descrita como “definitiva” do Regime 

Jurídico e Regulamento do Internato Médico, constatando-se que algumas das exigências feitas 

tinham sido aceites, nomeadamente no que diz respeito a: 

1) Trabalho em serviço de urgência limitado a um máximo de 12 horas semanais, com 

possibilidade de realização de mais 12 horas extra, e um limite anual de 150 horas 

extraordinárias; 

2) Equiparação em termos remuneratórios dos recém-especialistas a aguardar concurso de 

colocação, passando estes a ter uma remuneração como assistentes; 

3) Atribuição de, no máximo, 3 horas semanais no horário dos orientadores de formação 

para acompanhamento dos respetivos orientandos. 

Uma vez que estas alterações constituíam um passo importante na melhoria da situação laboral 

dos médicos internos e iam de acordo com o que os sindicatos exigiam, o SIM aceitou a proposta, 

manifestando, ainda assim, a sua discordância em relação a alguns pontos importantes, 

nomeadamente: 

 Reintrodução das vagas preferenciais, sem benefícios para os médicos internos, 

obrigando-os a permanecer 3 anos no local de formação após conclusão do internato, o 

que limita a sua liberdade contratual; 

 Divisão entre Formação Geral e Específica, confirmando-se a intenção da criação de 

Médicos Indiferenciados pelo Governo, o que constitui um retrocesso na formação dos 

médicos internos; 
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 Possibilidade de imputar os custos da Prova Nacional de Acesso aos candidatos. 

O novo regime jurídico agora publicado (DL 13/2018) inclui várias alterações à proposta recebida 

em setembro e nunca discutidas com o SIM, como a possibilidade de qualquer médico com 

autonomia (tendo ou não feito o Ano Comum) aceder à Formação Específica diretamente e a 

impossibilidade de um médico que desista da Formação Específica no 1.º ano concorrer ao 

concurso nesse mesmo ano. 

Inadmissivelmente a equiparação remuneratória para recém-especialistas, que era uma das 

principais reivindicações e aceite previamente pelo Governo, foi removida sem qualquer 

justificação! 

Importa ainda referir que desde a apelidada “Proposta Final” de setembro de 2017 que não 

decorrem negociações para revisão do Regime Jurídico do Internato Médico nem do respetivo 

Regulamento (que aguarda ainda publicação), e ao qual exigimos desde já ter acesso, de forma a 

garantir que não volta a haver reversão das medidas acordadas antes da sua publicação. 

Esta postura do Ministério da Saúde e do Governo, em que propostas negociadas com os 

sindicatos, aceites pelos mesmos e consideradas “finais” são alteradas sem o seu conhecimento e 

concordância, mostra uma clara falta de respeito para com os médicos e para com os doentes.  

Mais uma vez, estamos perante um Ministro que fala muito e faz pouco, totalmente cativo do 

Ministro das Finanças. 

Este Governo que se diz defensor do SNS tem afinal atitudes de quem o quer destruir, 

vangloriando-se por um procedimento legislativo que vai piorar a formação Médica em Portugal, e 

por ter implementado uma melhoria das condições laborais dos Internos (o limite das 12 horas de 

trabalho no SU) que se deve à insistência continuada dos sindicatos e Ordem. 

Estando marcada uma reunião negocial para o dia 8 de março, estamos expectantes pela 

explicação do inexplicável. 

Esta intransigência e má-fé negocial reveladas pelo Governo não auguram nada de bom e ainda 

mais legitimam um endurecimento da contestação. 

 

 

27 de Fevereiro de 2018 

A Comissão Nacional de Internos do Sindicato Independente dos Médicos (SIM-Internos) 


