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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

 

Assunto: 113 médicos/as excluídos/as do acesso à formação especializada 

 

Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exm. Senhor Presidente da Assembleia da República 

113 médicos/as ficaram excluídos/as do concurso para a escolha de especialidades médicas; havia 

1569 vagas a concurso para cerca de 1700 inscritos neste concurso que permite às pessoas formadas 

em medicina acederem à formação especializada.  

Esta é uma situação que acontece pela primeira vez e que é insólita e anacrónica: não se 

compreende que num país que tanto carece de médicos possa haver médicos que não conseguem fazer 

a formação específica.  

Por outro lado, não se vislumbra qual o interesse em ter médicos sem especialidade, a menos que 

se pretenda criar uma bolsa de recrutáveis de baixo custo para urgências hospitalares, estratégia que 

não é proveitosa para ninguém a não ser para as empresas que lucram com a colocação de médicos 

tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

A existência de médicos sem formação específica fará com que e adense o número de médicos 

sem especialidade, medida que em nada beneficiará a qualidade do SNS e que será mais um passo 

para a desagregação da carreira médica, que já tão fustigada tem sido.  

A complementaridade e a integridade das equipas médicas são fundamentais não só para os 

cuidados de saúde disponibilizados mas também para a capacidade formativa do SNS. Contribuir para a 

destruição de carreiras, para a desunião entre profissionais, fomentando clivagens entre médicos 

especializados e médicos sem formação específica são medidas nefastas para o SNS e portanto para a 

garantia de acesso a cuidados de saúde de qualidade para todas as pessoas.  

Estes 113 médicos/as não podem ficar privados de acesso à formação especializada pelo que é 

fundamental intervir urgentemente e assegurar o acesso à formação específica a todas as pessoas que 

concluíram a formação médica.  

Recorde-se que este concurso teve uma existência turbulenta desde o seu lançamento, tendo-se 
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registado várias irregularidades apontadas diversas instituições. O Sindicato Independente dos Médicos 

referiu que “a bem da transparência e porque as graves irregularidades apresentadas não se coadunam 

com um processo que se pretende organizado, acreditamos que este concurso não reúne condições 

para prosseguir” enquanto a Ordem do Médicos, na voz do presidente do Conselho Regional do Norte 

referiu tratar-se de “terrorismo pessoal” contra os internos.  

Perante toda esta situação – a forma como o concurso decorreu, bem como as consequências 

negativas para a qualidade da formação dos médicos e para a qualidade dos cuidados de saúde em 

Portugal – o Governo pode e deve tomar medidas para que não se comece a criar uma bolsa de médicos 

indiferenciados. 

 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da 

Saúde, as seguintes perguntas: 

1. Que medidas vão ser implementadas para assegurar o acesso à formação especializada dos/as 

113 médico/as que ficaram excluídos/as deste concurso? 

2. O Governo vai reforçar as vagas a serem disponibilizadas no âmbito do Concurso IM 2015-B e 

permitir o acesso destes 113 médicos/as a este concurso? 

3. O Governo pondera contratar estes 113 médicos no âmbito do SNS? 

 

Palácio de São Bento, 11 de dezembro de 2015. 

 

 

O Deputado  

Moisés Ferreira  

 


