
COMUNICADO 

LIMITE DO TRABALHO SUPLEMENTAR 
DOS MÉDICOS INTERNOS 

 
 
No seguimento do comunicado intitulado “Médicos Internos e Serviço de Urgência”, emitido a 

11/07/2016 em conjunto por Ordem dos Médicos, Federação Nacional dos Médicos e Sindicato 

Independente dos Médicos (SIM), e face às muitas dúvidas levantadas pelos colegas relativamente ao 

ponto 3 do mesmo (“Está contemplado ainda, para qualquer médico, um limite laboral máximo de 48 

h semanais, incluindo trabalho suplementar, num período de referência de 6 meses. Este cálculo 

equivale a cerca de 208 h extraordinárias semestrais, tendo em conta um horário de trabalho normal 

de 40 h, podendo o médico interno recusar-se a prestar trabalho suplementar a partir desse limite 

(art.º 15.º-A do Decreto-lei (DL) n.º 266-D/2012)”), vem por esta via o SIM reafirmar a posição tomada 

no documento em questão, em acordo com as restantes organizações médicas, com a seguinte 

fundamentação: 

 

1 – Os médicos internos não integram a carreira médica, pelo que não estão abrangidos pelos 

instrumentos de regulação colectiva em vigor e, consequentemente, o que consta dos ACT 

relativamente à obrigação de prestação de trabalho suplementar em Serviço de Urgência, isto, é 

o limite anual das 200 horas; 

 

2 – Nos termos do art.º 21.º/3, do DL 86/2015, 21.V, a legislação que regula o Internato Medico, só 

estão sujeitos ao ”regime de férias, faltas e licenças” em vigor para a carreira especial médica, 

mas não ao regime de trabalho suplementar que lhe é específico; 

 

3 – Nesse sentido, pode ser-lhes exigido que satisfaçam a imposição constante da norma do art.º 

22.º-B, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo DL 11/93, 15.I, na redação que 

lhe foi conferida pelas Leis 66-B/2012, 31.XII, e 83-C/2013, 31.XII, que determina que: “1 – A 

realização de trabalho suplementar ou extraordinário no âmbito do SNS não está sujeita a limites 

máximos quando seja necessária ao funcionamento de serviços de urgência ou de atendimento 

permanente, não podendo os trabalhadores realizar mais de 48 h por semana, incluindo trabalho 

suplementar ou extraordinário, num período de referência de seis meses; 2 – A prestação de 

trabalho suplementar ou extraordinário e noturno deve, sem prejuízo do cumprimento do 

período normal de trabalho, garantir o descanso entre jornadas de trabalho, de modo a 

proporcionar a necessária segurança do doente e do profissional na prestação de cuidados de 

saúde”; 



 

4 – Apesar do acima disposto, a posição do SIM é de que a norma em questão corporiza uma grave 

ofensa a inúmeros princípios com assento na Constituição da República, nomeadamente ao 

princípio da promoção da contratação coletiva, ao princípio da proteção da dignidade na 

prestação do trabalho, ao princípio da confiança, ao princípio da segurança jurídica, ao princípio 

da proporcionalidade, ao princípio da equidade e ao princípio da boa-fé, sendo portanto 

inconstitucional, razão por que não deve ser aplicada em circunstância alguma e deve ser, pura e 

simplesmente, revogada; 

 

5 – Sem prejuízo do exposto, sublinha-se que não é uma matéria isenta de discussão, até porque não 

há uma declaração de inconstitucionalidade sobre este tema em concreto, e trata-se aqui de uma 

lei (Lei do Orçamento de Estado) com valor reforçado, pelo que não é escorreito que a posição, 

de inconstitucionalidade daquelas normas, seja reconhecida. 

 

Neste contexto, o SIM reafirma o limite disposto no documento inicial (“cerca de 208 h extraordinárias 

semestrais, tendo em conta um horário de trabalho normal de 40 h”), podendo sempre o médico 

interno recusar-se a prestar trabalho suplementar a partir desse valor. Face à inconstitucionalidade da 

norma, o SIM continuará a lutar no sentido da revogação da mesma. 

 

Relembramos a importância de os internos se informarem sobre o seu enquadramento legal, se 

sindicalizarem e denunciarem todos os excessos e atropelos à lei, a bem da segurança dos doentes 

e da qualidade da formação, sempre tendo em consideração que qualquer notificação recebida será 

tratada de uma forma anónima. 

 

Lisboa, 17 de Agosto de 2016 

 

O Presidente do SIM Internos     O Secretário-Geral do SIM 
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