
 

Avenida 5 de Outubro 151 9 T 217 826 730 secretaria@simedicos.pt 
1050-053 LISBOA F 217 826 739 www.simedicos.pt 

COMUNICADO SIM-Internos – 03/11/2017 

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

vem por este meio fazer um ponto de situação relativo ao processo de revisão de legislação do 

Internato Médico, de que demos conta em Comunicado a 18 de Julho 

(https://www.simedicos.pt/pt/noticias/3893/internato-medico-mantem-se-o-impasse/)Desde esta 

publicação o processo (que já decorre desde setembro de 2016) aproximou-se da reta final com o 

envio, no fim de Setembro de 2017, por parte da ACSS, de uma proposta “definitiva” de legislação, 

que aceitava algumas das exigências dos Sindicatos, nomeadamente a equiparação em termos 

remuneratórios dos recém-especialistas a aguardar concurso de colocação ou o estabelecimento de 

um limite anual de 150 horas extraordinárias, em contexto de Serviço de Urgência, para os médicos 

internos. 

Esperava o SIM a promulgação da mesma para se pronunciar publicamente. No entanto, um mês já 

passou, e não é compreensível que este assunto se perpetue ainda mais no tempo. Poderia 

eventualmente representar falta de interesse e de capacidade da tutela em resolver questões 

urgentes, mas tendo em conta que o assunto está encerrado, entende o SIM que deve manifestar o 

seu desagrado através deste comunicado pela pertinência destas alterações no Internato Médico. 

De maior gravidade é a situação que se verifica com os concursos para os recém-especialistas das 

áreas Hospitalar e de Saúde Pública. Estes colegas terminaram o seu internato na primeira época de 

2017 e aguardam há mais de 6 meses colocação, mantendo-se a realizar atividade como 

especialistas mas recebendo como internos. Relembramos que em 2016 congratulamos o mesmo 

Governo pela forma mais ágil com que coordenou este processo dos concursos, mas este ano 

voltamos a retroceder no tempo, na injustiça e inaceitabilidade deste atraso. Todo este processo 

desmotiva os colegas e acaba por os empurrar para fora do SNS, fragilizando ainda mais o quadro 

de recursos humanos disponível. Não é com este tipo de atitude que este Governo se pode 

apresentar como forte defensor do SNS. 

O SIM tem vindo a alertar por repetidas vezes para esta situação, até ao momento sem qualquer 

resultado (ou resposta):  

• https://www.simedicos.pt/pt/noticias/3892/comunicado-colocacao-de-medicos-recem-

especialistas/  

• https://www.simedicos.pt/pt/noticias/3893/internato-medico-mantem-se-o-impasse/  

• https://www.simedicos.pt/pt/noticias/3934/sim-volta-a-apelar-a-abertura-de-concurso-

para-recem-especialistas-hospitalares-e-de-saude-publica/  

• https://www.simedicos.pt/pt/noticias/3963/atraso-inadmissivel-na-abertura-de-concurso-

para-recem-especialistas/  

Apesar de ter sido afirmado pela ACSS que não vai ocorrer uma junção de concursos, este atraso 

prolongado leva à suspeita de que se pode avizinhar uma junção entre o concurso março/abril e o 

de setembro/outubro que acaba de terminar. Lembramos que esta ideia vai contra o que esta 

Comissão defende, pois, os recém-especialistas devem concorrer com os seus pares com quem 

partilharam o mesmo tipo de avaliação. Desta forma, o SIM-Internos vem reforçar a sua 

desaprovação, recusa e oposição de forma veemente a tal eventual situação, totalmente ilegal. 
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Neste contexto vem o SIM-Internos exigir à tutela, e em particular o Ministério da Saúde, 

esclarecimentos sobre estas questões de forma célere, uma vez que são razões válidas para (e não 

deixam outra opção aos médicos internos e recém-especialistas senão) aderirem em massa à greve 

geral de médicos da próxima quarta-feira, dia 8 de novembro. 

(https://www.simedicos.pt/pt/noticias/3969/aviso-previo-de-greve-nacional-medica-dia-8-de-

novembro/) 

 

03 de novembro de 2017 

A Comissão Nacional de Internos do Sindicato Independente dos Médicos 
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