
 
Conselho Nacional  Executivo 

 

Comunicado 
 

A Ordem dos Médicos tem assistido com preocupação às notícias 

divulgadas e às intervenções públicas do Ministério da Saúde e dos 

dirigentes sindicais médicos em matéria de carreiras médicas. 

 

A Ordem dos Médicos estranha que não tenha havido o interesse em 

conhecer a opinião da organização em que o Estado Português 

delegou as funções de garantia da qualidade da prática médica e a 

capacidade de exercício dos médicos ao longo da vida. 

 

Assim, a Ordem dos Médicos informa: 

 

• Discordar em absoluto das propostas ministeriais que conheceu 

através da comunicação social, nomeadamente as que implicam 

redução do tempo da formação e da qualificação profissional 

imprescindíveis para a defesa dos doentes; 

 

• Ter desenvolvido um projecto de outorga de grau de carreira 

baseado na validação e avaliação inter-pares da trajectória 

profissional e do adquirir de competências dos médicos. Tal 

projecto, que contempla o reconhecimento automático para os 

graus já obtidos no âmbito da carreira pública, de que a Ordem 

não abdica, torna redundante o modelo de recertificação 

sugerido pelo Ministério; 

 



• Ir lançar tal projecto a debate público, no próximo Congresso 

Nacional de Medicina, de forma a que possa ser implementado 

e entrar em vigor no início de 2010. 

 

A Ordem dos Médicos alerta formalmente o Ministério da Saúde para 

o descontentamento que grassa na classe médica e que acções 

intempestivas ou rigidez de posição negocial por parte da tutela 

podem desencadear acções reivindicativas de consequências 

imprevisíveis. 

 

Ao tempo em que manifesta a sua compreensão pelas posições 

defendidas pelos Sindicatos Médicos, a Ordem chama a atenção para 

a necessidade de garantir, como tem acontecido até hoje, um 

elevado sentido ético e o mais rigoroso respeito pela segurança e 

direitos dos doentes. 

 

Nesta data, a Ordem dos Médicos solicitou ao Ministério da Saúde e 

aos Sindicatos Médicos reuniões para troca mútua de pontos de vista. 

 

 

O Presidente do Conselho Nacional Executivo 

 

 

Pedro M. H. Nunes 

Lisboa, 16 de Dezembro de 2008 


