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Mentiras e mitos sobre esta privilegiada classe 

 
 
 
1 – Os médicos são uns privilegiados – crítica frequente para designar o desplante de terem 
chegado onde chegaram. Os médicos têm de facto o privilégio de terem singrado na 
licenciatura mais longa e mais exigente (6 anos), de acesso mais difícil e mais selectivo 
(médias acima de 18), de se terem entregue, num mínimo de 54 horas por semana, ao seu 
internato médico de especialidade (que dura entre 4 a 6 anos), ao mesmo tempo em que 
tentam ter vida familiar e social, de terem prestado provas públicas e transparentes ao 
longo do seu trajecto sócio-profissional e, mais importante, de terem o privilégio de lidar 
com a Saúde e para ela contribuir.  
A verdade é que, se tudo correr bem, um médico será Especialista depois dos 30 anos de 
idade. 
 
2 – Os médicos ganham rios de dinheiro – argumento estafado desde o tempo da Senhora 
Ministra da Saúde Leonor Beleza, sempre seguido pelos seus sucessores quando apertados e 
sem poder de argumentação, mas infelizmente pouco válido. Um médico funcionário 
público que trabalhe num grande Hospital e que esteja no topo da carreira médica como 
Assistente Graduado Sénior, um Cirurgião Cardio-Toráxico com 15 anos de Especialista por 
exemplo, ganha o horror de 3.089,93 €, ilíquidos por mês, vencimento máximo a que pode 
aspirar. Claro que há quem ganhe mais! À custa de trabalho em Serviço de Urgência, às 24 
horas de cada vezada, fazendo perigar a sua vida, a sua estabilidade familiar e social e, mais 
grave, o atendimento correcto que os doentes merecem; ou também à custa de muito 
trabalho em Medicina Liberal ou, ainda mais comum, à custa de múltiplo emprego.  
A verdade é que a maioria dos médicos nos Hospitais aufere menos de 2.000 € líquidos.   
 
3 – Os médicos são os que ganham mais na Função Pública – erro crasso, repetido pelos 
Ministros e seus ajudantes, para colocar o povo a seu lado contra “aqueles malandros”. Um 
médico pode aspirar a ganhar, no final da sua vida activa e depois de múltiplos exames e 
provas públicas, o que um Senhor Juiz ou um Senhor Magistrado ganham ao fim de 7 anos 
de exercício numa Tribunal ou Comarca de 1ª Instância. Um médico nunca chegará ao 
vencimento de um Professor Universitário. De entre os licenciados no Estado, o médico é o 
funcionário com maior e mais exigente diferenciação académica e, em escala comparativa, 
com menor vencimento. 
A verdade é que os médicos estão situados na TRU (Tabela Remuneratória Única com 115 
posições) da Função Pública entre os patamares 28 e 52, isto é, no terço inferior da Tabela, 
quando são os que têm mais formação e mais exigência. 
 
4 – Os médicos querem Carreira para chegarem todos ao topo – desde os tempos da 
Monarquia e do Fontismo que só 10% dos médicos chegam ao topo da Carreira. Os médicos 



aceitam e defendem que só alguns devem chegar ao topo da Carreira: os mais bem 
preparados e os com melhor curriculum técnico. 
A verdade é que os concursos para o Grau de Consultor estão congelados desde 2005 e 
que muitos serviços de Saúde estão já a ser dirigidos por Assistentes sem graduação. 
 
5 – Para que é que os médicos precisam de uma Carreira? – Médico é médico, para que é 
preciso graus e categorias? A graduação do médico é o sistema português de validação de 
competências interpares. É desta validação que depende a formação dos médicos mais 
novos nos internatos da Especialidade. É nesta validação que assenta a classificação dos 
serviços como capacitados para formação, e dos médicos como idóneos para a fazerem. 
Inviabilizar a diferenciação técnica dos serviços de Saúde é impossibilitar a formação de 
médicos Especialistas. 
A verdade é que Portugal não se pode dar ao luxo de perder a formação dos seus 
Especialistas pois será sempre incapaz de competir no mercado internacional pela sua 
contratação. 
 
6 – Os médicos defendem-se e encobrem-se uns aos outros - acusação constante de serem 
corporativos. Quanto mais os médicos exigem para si em termos técnicos, mais defendidos 
estão os doentes. A responsabilidade médica é intransmissível e os seguros existentes, pagos 
pelo próprio médico e não pelo empregador, nunca ilibam má prática (crime). 
A verdade é que os médicos são a classe profissional mais escrutinada em Portugal em 
termos disciplinares, cíveis e penais. 
 
7 – Os médicos têm a mania de se identificarem com o SNS – E bem! Sem médicos não há 
Serviço de Saúde. Sem os médicos portugueses não haveria SNS. Embora os Ministros 
respondam sempre mais ao apelo populista e ao voto, tendendo a hostilizar os médicos, 
como forma de esconderem a suas fraquezas, o certo é que sabem que, sem os médicos ou 
contra os médicos, é impossível ter SNS. 
A verdade é que o SNS é o único serviço público comparável internacionalmente e o único 
em que os resultados nos colocam em patamar de excelência. 
 
8   - O Ministro da Saúde faz juras de querer fazer contratos com médicos – da jura à praxis 
vai uma distância... O facto é que com este Ministro os custos com prestação de serviços 
médicos aumentaram. O facto é que as Entidades Públicas Empresariais preferem contratar 
via prestação de serviços pois poupam nos vencimentos e na taxa social única. O facto é que 
o Estado português consegue dar condições nos contratos que faz com os médicos 
estrangeiros o que não dá aos médicos portugueses. O facto é que os médicos mais novos, 
que acabam a Especialidade, ficam a receber como internos e a ter responsabilidade como 
Especialistas nas Unidades de Saúde do Estado, durante um período de tempo obsceno. 
A verdade é que o Ministro não cumpre o que está legislado e contratado. Os ACT não são 
cumpridos, a Carreira Médica é amputada nos concursos e o recrutamento de médicos 
para o SNS não segue as normas em vigor. 
 
 


