
 

 

 

POSIÇÃO SIM REVISÃO LEGISLAÇÃO INTERNATO MÉDICO ACSS – SINDICATOS MÉDICOS 2016: 

 

Na sequência das negociações que levaram à publicação, o ano passado, de nova legislação relacionada com o Internato Médico e que, em muitos 

pontos, não mereceu a concordância do SIM, e no contexto da abertura de novo processo negocial entre a ACSS e os Sindicatos Médicos, vimos por este meio 

apresentar as principais alterações contempladas nas propostas anexas a este documento. Tratam-se de alterações pontuais, de assuntos com cariz 

estritamente sindical, e que, pela sua importância e impacto na vida dos médicos internos, nos parecem carecer de rápido processo negocial e consequentes 

alterações urgentes. 

 

ANEXO A – Proposta alteração Regulamento “Internato Médico e Serviço de Urgência” 

 

Apesar de este ter sido um documento cuja criação partiu de um princípio errado, ao não ser discutida matéria laboral com os Sindicatos Médicos, o 

seu conteúdo não pode ser ignorado, uma vez que tenta proteger os médicos internos de abusos actualmente em prática, bem como esclarecer algumas 

questões omissas na legislação do Internato Médico. Assim sendo, o SIM considera que o mesmo deveria ser apoiado pela ACSS, através da emissão imediata 

do mesmo por Circular Normativa (uma vez que a Ordem dos Médicos prevê a sua entrada em vigor já a partir de dia 1 de Outubro). A proposta apresentada 

pelo SIM visa corrigir algumas imprecisões do documento em questão, completar alguns pontos que se mantinham omissos, alargar o âmbito do mesmo ao 

Serviço de Urgência, externa e interna, Unidades de Cuidados Intensivos e Intermédios, e ainda incluir o CNIM, a Ordem dos Médicos e os Sindicatos Médicos 

na vigilância da sua aplicação prática. No entanto, de modo a proteger os médicos internos de um modo mais eficaz, o SIM considera que as mesmas 

alterações devem ser introduzidas na legislação do Internato Médico, tendo incluído propostas nesse sentido no ANEXO B. 

 

ANEXO B – Proposta revisão legislação Internato Médico 

 

- Decreto-Lei n.º 86/2015 – Artigos alterados: 6.º, 7.º, 9.º a 12.º, 16.º, 19.º, 21.º, 24.º e 25.º. 

 

- Portaria n.º 224-B/2015 – Artigos alterados: 8º, 15.º, 20.º, 31.º, 36.º, 46.º, 47.º, 60.º, 61.º e 72.º. 

 

- Alterações principais: 

 

1. Orientadores de formação 

Artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 86/2015 e Artigo 15.º Portaria n.º 224-B/2015: 

a. Incentivos: 

- Reorganização do horário, nomeadamente através da atribuição de um período de seis horas semanais dedicadas à formação do 
interno (anterior Despacho n.º 12095/99); 

- Alargamento, com as necessárias adaptações, do regime de suplemento remuneratório mensal de 520€ mensal existente nas USF de 
modelo B (“Regulamento para cálculo das remunerações dos profissionais integrados em unidades de saúde familiar de modelo B – 
Artigo 6º”) a todos os orientadores de formação e responsáveis de estágio. 

b. Estabelecimentos de formação dos sectores social e privado: 

- Alargamento da carreira especial médica em todos os estabelecimentos do sector social e privado considerados como idóneos, sendo 
critério para atribuição dessa idoneidade, dado o Internato Médico se tratar de um processo com vista à integração dos formandos na 
mesma carreira. 

  



 

 

 

 

2. Acréscimo salarial titulares dos órgãos do Internato Médico 

Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 86/2015: 

a. Reposição do acréscimo salarial de 10% aos titulares de órgãos do Internato Médico, previsto no Regime Jurídico anterior. 

 

3. Remuneração dos recém-especialistas 

Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 86/2015 e Artigo 72.º Portaria n.º 224-B/2015: 

a. Após a obtenção do grau de especialista e antes da celebração de novo contrato, atribuição ao médico do regime remuneratório da 
categoria de assistente no âmbito da carreira especial médica, segundo o princípio de “para trabalho igual, remuneração igual”. 

 

4. Regime de trabalho dos médicos internos 

Artigo 21º do Decreto-Lei n.º 86/2015 e Artigo 36.º Portaria n.º 224-B/2015: 

a. Reintrodução da referência ao limite de 12 horas semanais a realizar no Serviço de Urgência, em contexto do período normal de 
trabalho, incluindo a Urgência externa ou interna, Unidades de Cuidados Intensivos e Intermédios; 

b. Introdução da possibilidade de ser realizado, excepcionalmente, um único período de trabalho suplementar semanal, de 12 horas, no 
mesmo contexto referido na alínea anterior; 

c. Instituição de um limite máximo anual de 150 horas suplementares a realizar pelos médicos internos, tendo em conta que o principal 
objectivo do Internato Médico é a formação e não suprir as carências de recursos humanos das respectivas instituições. 

 

5. Subsídio de deslocação 

Artigo 24º do Decreto-Lei n.º 86/2015; 

a. Reintrodução e actualização do valor do subsídio de deslocação a receber mensalmente pelos médicos internos que, por condições 
técnicas do estabelecimento em que estejam colocados, tenham de frequentar estágio ou parte do programa curricular noutro serviço 
ou instituição situada a mais de 50 km. 

 

Para além de todas as alterações propostas, o SIM solicita ainda a discussão do decreto regulamentar relativo ao regime remuneratório dos médicos 

internos, previsto no Artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 86/2015, dado tratar-se igualmente de um documento base da legislação relativa ao Internato Médico. 

 

O SIM considera que estas são alterações urgentes e que visam defender o melhor interesse do SNS e dos portugueses, estando no entanto disponível 

para debater todas as possíveis alterações que venham a ser propostas a esta legislação. 

 


