
 

 

Assunto: Lei 12/2022, de 27 de junho Orçamento do Estado para 2022 

 

Excelência, 

A Lei do Orçamento do Estado para 2022, publicada no passado dia 27 de junho, veio 

permitir a contratação de médicos não especialistas para o desempenho das funções 

de “médico de família” ficando estes responsáveis por uma lista de até 1900 utentes. 

Tal medida, consagrada no artigo 206.º da referida lei, insere-se num conjunto de 

medidas que visam, “concretizar a meta de que todos os utentes tenham uma equipa 

de saúde familiar atribuída” no âmbito dos cuidados de saúde primários. 

Vejamos então o teor do artigo 206.º da Lei do Orçamento do Estado de 2022 

(doravante LOGE 2022), cuja epígrafe é “Utentes inscritos por médico de família”: 

“1 - Em 2022, o Governo toma as medidas adequadas para concretizar a meta de que 

todos os utentes tenham uma equipa de saúde familiar atribuída. 

2 - Quando a taxa de cobertura total de utentes com médico de família for igual ou 

superior a 99 % é iniciada a revisão da dimensão da lista de utentes inscritos por 

médico de família. 

3 - Os profissionais de saúde das unidades de saúde familiar (USF) e das unidades de 

cuidados de saúde personalizados (UCSP) dos agrupamentos de centros de saúde 

(ACES) acompanham os utentes de estruturas residenciais para pessoas idosas e 

outras estruturas residenciais para pessoas dependentes, nos mesmos termos em 

que fazem o acompanhamento aos utentes da sua lista de inscritos. 

4 - No sentido de aumentar a taxa de cobertura de utentes por médico de família, e 

atenuar o impacto da demografia médica adversa que se verifica na área de medicina 

geral e familiar, em particular nalgumas regiões do país, os médicos recém-

especialistas que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46/2020, de 24 de julho, sejam 

colocados em UCSP de ACES, cuja taxa de cobertura de médico de família seja inferior 

à média nacional, têm direito, a título excecional e temporário, para uma lista de 1900 

utentes, a um suplemento remuneratório, correspondente a 60 % da remuneração 

base correspondente à primeira posição remuneratória da categoria de assistente da 

carreira especial médica ou da carreira médica. 



5 - O suplemento remuneratório previsto no número anterior é atribuído pelo período 

de três anos, após a colocação no posto de trabalho, e cessa decorrido este prazo ou 

quando o trabalhador deixe de preencher o posto de trabalho que lhe conferia esse 

direito. 

6 - A identificação dos ACES, e respetivas UCSP, cuja taxa de cobertura de médico de 

família seja inferior à média nacional referida no n.º 4, faz-se por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da saúde, sem prejuízo da sua aplicação 

ao procedimento simplificado de seleção correspondente à época normal de 

avaliação do internato médico de 2022. 

7 - Os médicos especialistas em medicina geral e familiar que, à data da entrada em 

vigor da presente lei, ocupem posto de trabalho num dos ACES identificados no 

despacho a que se refere o número anterior, podem apresentar, no corrente ano, 

candidatura para a constituição de USF de modelo A, não dependendo a sua 

constituição do despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da saúde, a que alude o n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 298/2007, de 

22 de agosto. 

8 - As USF de modelo A que sejam constituídas nos termos e ao abrigo do número 

anterior, bem como outras que, nos mesmos ACES, tenham sido constituídas em 

momento anterior à entrada em vigor da presente lei, transitam para modelo B no 

prazo máximo de três anos, desde que reúnam as condições legalmente previstas e 

de acordo com a calendarização definida por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, até ao limite de 130 unidades no 

valor máximo de 39 000 000 (euro). 

9 - Enquanto não houver condições para assegurar médico de família a todos os 

utentes dos ACES identificados no despacho a que se refere o n.º 6, os órgãos 

máximos de gestão dos serviços e estabelecimentos de saúde do SNS podem, a título 

excecional, celebrar contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 

incerto, ou contratos de trabalho a termo resolutivo incerto, consoante o caso, na 

proporção de um médico por cada 1900 utentes sem médico de família, incluindo os 

que a ele não tenham direito por sua própria opção, com médicos habilitados ao 

exercício autónomo da profissão, aos quais compete assegurar consulta médica, 

especialmente em caso de doença aguda, aos utentes inscritos numa lista pela qual 

ficam responsáveis. 

10 - A lista de utentes referida no número anterior é periodicamente atualizada, em 

função da inscrição dos respetivos utentes na lista do médico de família que, 

entretanto, lhes seja atribuído, bem como do rácio que permite a contratação. 



11 - Os médicos contratados ao abrigo do n.º 9 auferem a remuneração 

correspondente à 1.ª posição, índice 90, do internato médico, quando sujeitos ao 

regime de trabalho a tempo completo de 40 horas semanais, tendo ainda direito, pelo 

período de um ano, prorrogável até ao limite máximo de três anos, a um suplemento 

remuneratório, correspondente a 30 % da remuneração base. 

12 - Excecionalmente, por um período temporário e transitório, e enquanto não houver 

condições para assegurar médico de família a todos os utentes, o Governo pode 

contratar médicos estrangeiros nas mesmas condições de qualidade, segurança e 

equidade em que são contratados os médicos portugueses. 

13 - Excecionalmente, no quadro da pandemia da doença COVID-19, os médicos 

especialistas em medicina geral e familiar que, em 2022, perfaçam a idade normal de 

acesso à pensão de velhice a que se refere o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 

de 10 de maio, na sua redação atual, mas que pretendam manter-se ao serviço, têm 

direito, se o requererem e com efeitos à data em que atinjam aquela idade, aos 

incentivos de natureza pecuniária previstos para os médicos colocados em zonas 

geográficas qualificadas como carenciadas.” 

 

A medida prevista no n.º 9 do artigo 206.º consubstancia, no nosso entender, uma 

grave violação do Direito da União Europeia, desde logo, porque coloca em causa as 

obrigações que para os Estados membros decorrem do preceituado nos artigos 28.º 

a 30.º da Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 

setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. 

 

Em particular, é violado o artigo 29.º da Diretiva que faz depender o exercício da 

atividade de médico especialista em Medicina Geral e Familiar no âmbito do respetivo 

serviço de saúde da posse de um dos títulos de formação que a própria diretiva 

identifica no seu Anexo V, ponto 5.1.4 e que, para o caso de Portugal, é o título de 

formação de especialista em medicina geral e familiar a que corresponde o título 

profissional especialista em medicina geral e familiar 1. 

 
1 O teor do artigo 29.º da Diretiva 2005/36 é o seguinte: “Cada Estado-Membro fará depender, sem prejuízo do 
disposto em matéria de direitos adquiridos, o exercício das atividades de médico generalista, no âmbito do 
respetivo regime nacional de segurança social, da posse de um dos títulos de formação enumerados no ponto 
5.1.4 do anexo V.  Os Estados-Membros poderão dispensar desta condição as pessoas cuja formação específica 
em medicina geral esteja em curso”. Saliente-se, assim, que a expressão “médico generalista” reporta-se, no 



Daí que a presente exposição seja, igualmente, enviada para a Comissão Europeia, 

dado que a disposição referida coloca em crise normas de Direito da União Europeia 

cujo efeito direto para o Estado Português é indiscutível.  

 

Sem prescindir: 

A norma do n.º 9 do artigo 206.º consubstancia, ainda, uma grave violação direito ao 

acesso aos cuidados de saúde e no direito à saúde cuja consagração constitucional 

encontra assento no artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa (doravante 

CRP) nos seguintes termos: 

“1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. 

2. O direito à proteção da saúde é realizado: 

a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as 

condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; 

b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que 

garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela 

melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção 

da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da 

educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável. 

3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: 

a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição 

económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 

b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e 

unidades de saúde; 

c) Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e 

medicamentosos; 

 
caso de Portugal e de acordo com a remissão que é efetuada para o ponto 5.1.4. do anexo V, a médico 
especialista em Medicina Geral e Familiar (como, de resto, se refere no texto), sendo que o exercício da atividade 
destes profissionais não está integrado no regime nacional de segurança social, mas sim no sistema nacional de 
saúde.  



d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-

as com o serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde 

públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade; 

e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos 

produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e 

diagnóstico; 

f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência. 

4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada.” 

 

O direito à saúde é, de forma inegável, uma das mais importantes conquistas do 

Estado de Direito Social, sendo que a sua concretização se baseia, em primeiro lugar, 

nos princípios da universalidade e da generalidade, ambos princípios estruturantes 

dos direitos fundamentais.   

A conceção de um Estado de Direito Social implica o reconhecimento de um Estado 

com responsabilidades ao nível da garantia de um mínimo de bem-estar aos 

cidadãos, que se encontra vinculado a um dever de promoção do bem-estar dos seus 

cidadãos. Daí a emergência de um vasto conjunto de direitos económicos, sociais e 

culturais que, pertencendo aos indivíduos, reivindicam dos poderes públicos uma 

atuação concretizadora.  

A universalidade dos direitos fundamentais (dos quais o direito à saúde faz parte) 

constitui, deste modo, a garantia de que todos temos o direito fundamental a um 

núcleo básico de direitos, entre os quais um núcleo básico de direitos sociais, que 

visam assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana.   

     

Mas, para além desta subordinação ao princípio da universalidade, também decorre 

do artigo 13.º da CRP que “1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são 

iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, 

privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, 

sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 



instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual”, isto é, a 

obrigação de respeito pelo princípio da igualdade no gozo dos direitos fundamentais. 

 

O princípio da igualdade impõe aos poderes públicos (e, assim, ao legislador) a 

obrigação de um tratamento igual de todas as pessoas individuais perante a lei e 

uma proibição de discriminações infundadas, sem prejuízo de impor diferenciações 

de tratamento entre pessoas, quando existam especificidades relevantes que 

careçam de proteção.  

 

Trata-se de um princípio/direito também diretamente ligado ao princípio da dignidade 

humana e estruturante dos direitos fundamentais e que perpassa quer nos direitos, 

liberdades e garantias, quer nos direitos económicos, sociais e culturais. 

 

Na sua vertente negativa, o princípio da igualdade encontra-se previsto no n.º 1 do 

artigo 13.º da CRP e significa que todos temos a mesma “dignidade social”, a 

mesma igualdade formal perante a lei.  

Esta igualdade negativa proíbe, assim, aos poderes públicos discriminações 

arbitrárias de caráter favorável (privilégios) ou desfavorável (tratamentos desiguais 

desfavoráveis), sendo que o n.º 2 do artigo 13.º da CRP enumera de forma meramente 

exemplificativa, discriminações inadmissíveis: “Ninguém pode ser privilegiado, 

beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em 

razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual”.  

 

Por outro lado, a igualdade em sentido positivo envolve a obrigação de “tratar 

igualmente o que é igual e desigualmente o que é diferente”. Esta igualdade material 

admite situações fundamentadas de tratamento desigual, radicadas em critérios de 

justiça, que atinjam objetivos legítimos e sejam proporcionadas no preenchimento 



desses objetivos. Daqui resulta a necessidade de compensações que atenuem 

desigualdades existentes, cabendo essa função nas tarefas do Estado que, nos 

termos da alínea d) do artigo 9.º da CRP, é incumbido de promover a “igualdade real” 

entre os portugueses. 

 

Estas exigências de universalidade e igualdade de e no acesso aos cuidados de saúde 

são reiteradas pela Lei de Bases da Saúde – que é uma lei de valor reforçado, nos 

termos do disposto no n.º 2 do artigo 112.º da CRP e que, portanto, haverá de ser 

respeitada pela própria Lei do Orçamento de Estado – que dispõe no n.º 1 da Base 2 

que “Todas as pessoas têm direito: a) À proteção da saúde com respeito pelos 

princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade e privacidade; (…)”, isto 

é, reitera o citado princípio da igualdade que o n.º 9 do artigo 209.º da LOGE 2022 

claramente afronta. 

E não se pode também perder de vista que para esta Lei de Bases e de acordo com 

o n.º 2 da Base 20, o Serviço Nacional de Saúde pauta a sua atuação pelo princípio da 

“f) qualidade, visando prestações de saúde efetivas, seguras e eficientes, com base 

na evidência, realizadas de forma humanizada, com correção técnica e atenção à 

individualidade da pessoa”.  

Assim,  o SNS deve garantir a prestação de cuidados de saúde a todas as pessoas, 

em condições de dignidade e de igualdade, pelo que o princípio da universalidade no 

acesso a cuidados de saúde é um corolário do próprio princípio da igualdade: todos 

os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei e ninguém pode 

ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 

qualquer dever em razão de qualquer fator de discriminação seja ele qual for (cfr. 

artigo 13.º da CRP). 

 

No âmbito do direito à proteção da saúde, importa sublinhar que o acesso a cuidados 

deve ser garantido a qualquer pessoa, independentemente das suas condições 

económicas ou do local onde reside, exigindo-se que o Estado garanta que o Serviço 

Nacional de Saúde abrange todo o território nacional, dispõe de uma cobertura 



racional e eficiente de recursos em saúde (princípio da proximidade) e se encontra 

organizado e a funcionar de forma articulada e em rede (princípio da integração de 

cuidados). 

 

Mais ainda: ciente do conteúdo do princípio da universalidade, enquanto 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana (de todas as pessoas 

humanas), os n.ºs 1 e 2 da Base 21 da Lei de Bases da Saúde, determinam que são 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde não apenas os cidadãos portugueses, 

mas também todos os cidadãos com residência permanente ou em situação de 

estada ou residência temporárias em Portugal, que sejam nacionais de Estados-

Membros da União Europeia ou equiparados, nacionais de países terceiros ou 

apátridas, requerentes de proteção internacional e migrantes, com ou sem a 

respetiva situação legalizada, nos termos do regime jurídico aplicável. 

 

Este conceito alargado de beneficiários do Serviço Nacional de Saúde respeita o 

princípio geral de equiparação de direitos e deveres, consagrado no n.º 1 do artigo 

15.º da CRP, segundo o qual os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou 

residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão 

português 2. 

 

Ao atribuir a médicos não diferenciados (não especialistas em Medicina Geral e 

Familiar) a responsabilidade por listas de utentes que não possuem médico de 

família, o n.º 9 do artigo 206.º da LOGE 2022 está, necessariamente, a ferir o princípio 

da universalidade e a discriminar estes utentes no acesso aos cuidados de saúde 

primários, impedindo-os de aceder a cuidados diferenciados, sem que existam 

situações fundamentadas que justifiquem este tratamento desigual. Isto é, estão a 

ser violados os citados princípios constitucionais da universalidade e da igualdade. 

 
2 O n.º 2 do artigo 15.º da CRP apenas exceciona os estrangeiros e apátridas do gozo dos direitos políticos e do 
exercício das funções públicas que não tenham carácter predominantemente técnico e dos direitos e deveres 
reservados pela Constituição e pela lei exclusivamente aos cidadãos portugueses. 



 

É que a atribuição de um médico não diferenciado não promove sequer um qualquer 

nível de igualdade face a todos aqueles utentes que já possuem médico de família 

especialista em Medicina Geral e Familiar, pois ao ver-se incluído na lista de um 

médico não diferenciado, o utente que, sem médico de família atribuído, usualmente 

acede à “consulta aberta e/ou complementar” a cargo dos médicos especialistas em 

Medicina Geral e Familiar, deixa de o fazer. 

Isto é, a medida preconizada vem ainda agudizar mais a situação de desigualdade de 

todos aqueles utentes que não têm médico de família especialista em Medicina Geral 

e Familiar atribuído, constituindo um fator de discriminação infundada.  

 

De resto, do cotejo do n.º 9 com o n.º 11 do citado artigo 209.º da LOGE 2022 verificamos 

que a medida a adotar nem sequer é provisória, podendo o contrato do médico não 

diferenciado atingir até três anos de vigência, isto é, e dito por outro modo, podendo 

o utente permanecer na lista de utentes do médico não diferenciado até três anos. 

 

A atribuição da responsabilidade pelo atendimento de utentes no âmbito dos 

cuidados de saúde primários a médicos autónomos, mas não especialistas, nem 

diferenciados, para além de constituir uma violação das qualificações profissionais 

e das carreiras médicas que se encontram consagradas no Serviço Nacional de 

Saúde (cfr. Base 29 da Lei de Bases da Saúde e Decreto-lei 176/2009 e Decreto-lei 

177/2009, ambos de 04 de agosto, na redação dada pelo Decreto-lei 266-D/2012, de 

31 de dezembro) representa, assim, um recuo na qualidade dos cuidados de saúde 

primários que, de há décadas, contribuem para a melhoria dos índices de saúde em 

Portugal. 

 

Sendo o direito à saúde um direito fundamental de estrutura complexa, a medida 

contemplada no n.º 9 do artigo 209.º da LOGE 2022 representa, deste modo, uma 



violação do princípio da proteção da confiança, que determina, também por esta via, 

a inconstitucionalidade material da medida adotada. 

 

Na verdade, perfilhamos o entendimento de BOTELHO, Catarina Santos (Os Direitos 

Sociais num Contexto de Austeridade: um Elogio Fúnebre ao Princípio da Proibição 

do Retrocesso Social?, in Revista da Ordem dos Advogados, pp. 259 e ss.) segundo o 

qual  “a aplicabilidade direta dos direitos fundamentais poderá ser entendida em duas 

perspetivas: (i) a aplicabilidade stricto sensu, que se relaciona com a sindicabilidade 

e justiciabilidade plenas, mormente pela suscetibilidade de invocação autónoma; (ii) 

e a aplicabilidade lato sensu, que se prenderá já com a capacidade de derrogar 

normas contrárias. Nesta última aceção, poderemos afirmar que todas as normas de 

direitos fundamentais serão diretamente aplicáveis, porquanto são vinculativas e 

operantes. A destrinça estará já, pois, na sua plena judiciabilidade e/ou 

suscetibilidade de invocação autónoma. Ora, o quid specificum de uma boa parte dos 

direitos sociais está na falta de determinabilidade do seu conteúdo, que impede uma 

aplicabilidade direta stricto sensu, nos termos do art 18.º da Constituição”, mas já não 

a sua aplicabilidade latu sensu. 

E, como nos refere a mesma Autora, (op. cit. página 273) “existe uma tendência 

uniforme na doutrina portuguesa quanto à verificação de que os direitos sociais são 

genuínos direitos fundamentais, não podendo ser reconduzidos a meras declarações 

de direitos, destituídas de eficácia jurídica. Em consonância com esta linha de 

pensamento e numa argumentação literal, está o postulado no Título I da 

Constituição, que se refere a “Direitos e Deveres Fundamentais”. Os tempos estão, 

hoje, amadurecidos e são favoráveis a uma revisitação da classificação dos direitos 

sociais. Por este motivo, não será nunca admissível uma “política de falta de 

cumprimento” dos direitos sociais fundamentais”. 

A tutela da concretização político-legislativa que, momento a momento, este direito 

social vai granjeando é inegável, pelo que, mesmo que se recuse a proibição de 

retrocesso social, não podemos deixar de reconhecer a proteção jurídica do direito 

à saúde que deriva dos princípios da proteção da confiança, da igualdade, da reserva 

do possível, do mínimo para uma existência condigna, e da justiça intergeracional. 



 

Pelo exposto, e considerando que a Ordem dos Médicos não detém, à luz do disposto 

no artigo 281.º da CRP e da Lei do Tribunal Constitucional, legitimidade para requerer 

a fiscalização abstrata sucessiva, com força obrigatória geral, das citadas normas 

da Lei do Orçamento de 2022, vem requerer a V.ª Ex. que, analisado o conteúdo da 

presente exposição ao abrigo do direito consagrado no n.º  do artigo 52.º da CRP, seja 

intentado o competente processo de fiscalização junto do Tribunal Constitucional, 

quer por ofensa a lei de valor de reforçado, quer por ofensa aos princípios 

constitucionais supra citados. 

Certo de que o presente ofício merecerá a melhor atenção de V.ª Ex.  

Aproveitando para apresentar os nossos melhores cumprimentos, 

O Bastonário e Presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, 

Miguel Guimarães 

 


