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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Despedimento dos médicos quem em 2015 não conseguiram aceder a vagas para formação 

especializada 

 
Destinatário: Ministério da Saúde 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Ministro esteve presente na Comissão de Saúde, para audição, no dia 21 de junho de 2017. Nessa mesma 

audição o Bloco de Esquerda fez várias questões sobre a insuficiência de vagas para formação especializada e 

sobre o desperdício de médicos recém-licenciados a quem está a ser negada a especialização. 

O Bloco de Esquerda mostrou disponibilidade para trabalhar e encontrar soluções para o aumento das 

capacidades formativas, para garantir a formação de mais médicos especialistas em Portugal e para responder a 

um problema muito específico: a ameaça de despedimento dos médicos que em 2015 ficaram impedidos de fazer 

a sua formação especializada. 

Nessa mesma audição referimos ter conhecimento da ameaça de despedimento que pairava sobre estes médicos 

do concurso de 2015 e reivindicamos soluções para impedir esses despedimentos. Num SNS que se encontra 

tão carente de profissionais não podemos permitir despedimentos de médicos. Pelo contrário, o que tem que ser 

feito é encontrar forma destes médicos fazerem a sua formação especializada e uma forma de se manterem no 

SNS, reforçando o mesmo com mais médicos especialistas. 

Registamos as palavras do Ministro da Saúde sobre este assunto, principalmente quando assumiu o compromisso 

de encontrar uma solução que permitisse a continuação, no SNS, destes mais de 100 médicos que em 2015 

ficaram fora das vagas para especialização. Disse ainda que esta situação seria resolvida em definitivo através 

de uma potraria que estaria para ser publicada. Nas palavras do Ministro, a sua publicação estaria “por dias”. 

Acontece que o tal diploma continua a ser desconhecido e há já hospitais a rescindir o contrato com estes 

médicos. Temos conhecimento que a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) enviou uma carta a um 

médico nesta situação onde informa “a intenção de terminar o contrato com efeitos a partir do dia 1 de julho de 

2017”. Ou seja, este médico, ao contrário do que foi afirmado pelo Ministro foi já despedido pelo serviço e não 

houve nenhuma solução para que continuasse a trabalhar no SNS. 

Temos também conhecimento de outras situações noutros hospitais. Por exemplo, há a informação que no Centro 

Hospitalar do Algarve terão sido abordados os médicos na mesma situação (portanto, os médicos que no 
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concurso de 2015 não conseguiram aceder a especialidade) e foi manifestada a intenção de resolver os contratos, 

por escrito, até ao final da semana. 

Esta situação é grave, principalmente depois do compromisso publico do Ministro em resolver o problema através 

da publicação de uma portaria. A não publicação dessa portaria está a levar ao despedimento destes médicos do 

Serviço Nacional de Saúde. O que deveria estar a ser feito era exatamente o contrário: garantir a sua permanência 

no SNS e garantir o acesso destes médicos a formação especializada. 

É isso que o Bloco de Esquerda exige que se faça. Que se revertam estes despedimentos, que se garanta a 

continuidade dos profissionais e que se permita o acesso à especialização dos mesmos. 

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. Por que razão ainda não foi publicada a portaria anunciada pelo Ministro da Saúde no dia 21 de junho de 

2017, em plena Comissão de Saúde? 

2. Sabe que as unidades de saúde estão a despedir estes médicos, mesmo depois de o Ministro ter garantido 

que encontraria uma solução para que eles continuassem no SNS? 

3. Que medidas serão tomadas, de forma imediata e urgente, para reverter os despedimentos que já 

aconteceram e impedir novos despedimentos? 

4. Que medidas serão tomadas, de forma imediata e urgente, para garantir a continuação destes médicos, 

assim como o seu acesso a informação especializada? 

Palácio de São Bento, 04 de julho de 2017. 

 

O deputado 

Moisés Ferreira 


