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Propostas da Ordem dos Médicos 
Reunião Ministério da Saúde  

30 de setembro de 2022 
 
 

1. Prioridade central para recuperar e modernizar o SNS, devolvendo a motivação e confiança 
aos médicos e profissionais de saúde 
 
- Respeitar e dignificar os médicos e a profissão médica. Envolver os médicos nas decisões 
sobre o sistema de saúde. Reforçar a importância da liderança médica e do trabalho em 
equipa. 
 
- Valorizar o trabalho, a formação e a investigação, através da carreira médica, com salários 
justos de acordo com a intensa formação no ensino superior, conhecimento, 
responsabilidade e competências.  
 
- Concursos públicos plurianuais para todas as categorias (assistente, assistente graduado, 
assistente graduado sénior) c/ progressão na carreira e respetivas posições remuneratórias. 
A diferenciação técnico-profissional e gestionária é essencial para o desenvolvimento da 
qualidade dos serviços e do seu capital humano, pelo que todos os médicos devem poder 
atingir o topo da carreira. 
 
- Criação de pacotes de incentivos globais para trabalhar nas zonas mais carenciadas e 
desfavorecidas. 
 
- Criar linha verde de apoio a médicos e profissionais de saúde para prevenção e tratamento 
de burnout, sofrimento ético e violência física e/ou psíquica. 
 
- Iniciar negociação séria e transparente para consagrar a profissão médica como uma 
profissão de risco e desgaste rápido. 
 
- Melhorar as condições de trabalho dos médicos e dos profissionais de saúde. 
 
- Garantir apoio a formação médica nas áreas científica, gestão, organização, estratégia e 
liderança. 
 
- Apoiar o desenvolvimento e implementação pela OM de programas de fellowships. 
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2. Transformar o SNS, torná-lo competitivo 

 
- Melhorar o acesso, a qualidade e a sustentabilidade do SNS, e centrar os serviços de saúde 
no doente / cidadão. 
 
- Duplicar o investimento nos pilares do sistema de saúde: literacia e educação em saúde e 
prevenção da doença. 
 
- Implementar a transição e transformação digital na saúde: 
> processo clínico único em Portugal.  
> equipar unidades de saúde para garantir telemedicina de qualidade, eficaz, segura e 
protetiva. 
> expandir a medicina a distância e a IA (inteligência artificial). 
> desenvolver vias verdes entre centros de saúde e hospitais. 
 
- Modernizar a administração pública para permitir mais flexibilidade e rapidez na 
contratação pública e na compra de equipamentos. 
 
- Mitigar tarefas administrativas e burocráticas ou transferi-las para outros profissionais e 
simplificar processos e procedimentos informáticos (proposta já apresentada pela Ordem dos 
Médicos), dando mais tempo aos médicos para exercerem medicina. 
 
- Aumentar o investimento na investigação, inovação e qualidade, e também através de 
parcerias estratégicas com o setor da defesa e com parceiros institucionais externos. 
 
- Captar ensaios clínicos nacionais e internacionais, com todos os benefícios que podem ter 
para os doentes e para a economia do país (proposta já apresentada). 
 
- Integrar cuidados de saúde entre hospitais e centros de saúde (vias verdes para doenças 
graves e comunicação digital entre médicos para evitar circulação desnecessária de doentes). 
 
- Aumentar a capacidade de resposta, integrar e simplificar acesso a cuidados continuados e 
paliativos. 
 
- Implementar uma reforma hospitalar e dos ACES que inclua uma nova gestão das unidades 
de saúde, que integre algumas regras do setor privado, centrada na autonomia e flexibilidade 
de gestão, na governação clínica e na responsabilidade sustentada em orçamentos reais 
adaptados às necessidades da população de referência. Promover o aumento da atividade 
em cirurgia ambulatória e cirurgia de um dia. Utilizar ferramentas de gestão modernas e 
específicas para a gestão crítica e otimizada de blocos operatórios, internamentos, consultas 
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externas e internas, serviço de urgência. Aumentar a taxa de hospitalização domiciliária 
utilizando também novas ferramentas digitais. 
 
- Reforma do serviço de urgência e emergência médica envolvendo a educação em saúde, o 
sistema de triagem, o INEM, os hospitais, os cuidados de saúde primários e a gestão crítica de 
doentes crónicos (através dos médicos gestores do percurso do doente no SNS - médicos de 
família e de medicina interna). Implementar uma campanha nacional “serviço de urgência 
seguro” para educar os cidadãos na utilização dos serviços de saúde. 
 
- Completar e implementar a reforma da saúde pública, reforçar os meios e equipamentos 
necessários para que os médicos de saúde pública se centrem na sua missão essencial, 
libertando estes médicos de tarefas paralelas que os impedem de exercer a sua atividade em 
pleno. 
 
- Combater o desperdício e as ineficiências na gestão de recursos (através de uma boa 
governação clínica e ferramentas de gestão específicas). 
 
- Acelerar e adaptar a reforma dos cuidados de saúde primários, libertando os médicos de 
família de funções burocráticas e administrativas, simplificando processos e procedimentos 
informáticos, implementando mais USF modelo B e utilizando, transitoriamente ou não, a 
possibilidade de usar USF modelo C, para que todos os utentes / doentes possam ter acesso 
a médico e equipa de família. 
 
- Desenvolver a aposta em cuidados de saúde e medicamentos de proximidade.  
 
- Cooperação mais regulada, fiscalizada e eficaz com os setores privado e social. 
 
- Desenvolver os mecanismos necessários para que exista uma articulação sólida e eficaz 
entre os ministérios da Saúde e da Segurança Social. 
 
- Intervenção na política do medicamento (revisão regular da medicação dos doentes, task-
force internacional para negociar a inovação terapêutica, responsabilizar com partilha de 
risco a Indústria Farmacêutica pelos resultados da inovação terapêutica). 
 
- Intervenção na política de dispositivos médicos (nomeadamente na área de 
reprocessamento de DMUU). 
 
- Reforçar a formação e competência de técnicos auxiliares de saúde e secretários clínicos e 
implementar uma carreira para estes profissionais. 
 
- Avaliar e melhorar a qualidade da experiência do doente. 
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- Cuidar do ambiente. 
 
 

3. Financiamento e investimento adequado às necessidades reais dos portugueses, 
implementar lei de meios e orçamentos plurianuais. 
 

4. Analisar e estudar o sistema de saúde português nas suas múltiplas dimensões, incluindo o 
capital humano, e pensar hoje a saúde para 2040 (envolver todos os parceiros da saúde – a 
OM já está a fazê-lo). 
 

5. Avaliar a pandemia, os aspetos positivos, negativos e lições, preparar o SNS e o sistema de 
saúde para responder a desafios inesperados e súbitos (pandemias, acidentes naturais, 
guerras, ...). Considerar a saúde como parte integrante da segurança nacional (em 
articulação com o Ministério da Defesa) e preparar estruturas capazes de responder a 
situações emergentes em articulação com a UE (reserva estratégica e estado de prontidão). 

 
6. Manter diálogo e comunicação regulares com a Ordem dos Médicos, definindo objetivos, 

prioridades e intervenções. 
 

7. A OM fica disponível para ajudar a esbater as desigualdades sociais em saúde e acompanhar 
a descentralização de competências na área da saúde.  
Consideramos também fundamental ter acesso a informação detalhada e objetiva sobre a 
aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na saúde. 
 

8. Como nota final, informámos que estamos na fase de revisão e conclusão do “Novo 
Relatório das Carreiras Médicas” que será entregue ao Ministério da Saúde e depois 
divulgado pelos restantes parceiros sociais. Nesta medida, apresentamos desde já alguns 
pontos de reflexão relacionados com a carreira médica que consideramos essenciais para a 
sua modernização e implementação prática. 
 
- Considerar estender a Carreira Médica aos setores privado e social (importante para o 
reconhecimento da diferenciação técnico-profissional e o desenvolvimento profissional 
contínuo). 
 
- Considerar incluir o Internato Médico na Carreira Médica, como primeiro passo para 
promover a marca SNS. 
 
- Considerar a existência de 5 graus / 5 categorias na diferenciação técnico-científica e 
gestionária: Especialista, Assistente, Assistente graduado, Consultor, Assistente graduado 
sénior. 
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- Considerar a existência de 3 concursos públicos convencionais (Especialista, Assistente 
Graduado e Assistente Graduado Sénior) e 2 concursos curriculares (Assistente e Consultor). 
 
- Considerar no caso dos concursos públicos convencionais para Especialista, a existência de 
um júri constituído por 5 elementos, incluindo o orientador de formação, e 3 provas 
(curricular, prática e teórica – preferencialmente escrita). Considerar no caso dos outros 
concursos a existência de um júri constituído por 3 elementos. 
 
- Considerar modificar o modelo de avaliação final, incluindo a classificação. 
 
- Considerar que todos os médicos podem atingir o topo da Carreira desde que tenham 
avaliação com classificação positiva. 
 
- Considerar a existência de concursos públicos plurianuais abertos, nacionais e institucionais. 
 
- Considerar a reintrodução do regime de trabalho opcional em dedicação exclusiva com a 
respetiva majoração da remuneração. 
 
- Considerar a existência nos vários regimes de trabalho de horários flexíveis e semana de 4 
dias. 
 
- Considerar consagrar tempo para investigação no horário normal de trabalho (15%). 
 
- Considerar a implementação de pacote de incentivos globais para as zonas mais carenciadas 
e desfavorecidas (definidas na legislação pelo Governo), incluindo remuneração melhorada, 
diminuição dos impostos em sede de IRS, apoio na habitação, evolução mais rápida na 
Carreira, apoio para a fixação da família (cônjuge e filhos), acesso a inovação terapêutica e 
tecnológica. 
 
- Considerar ampliar a Carreira a outras áreas de interesse da atividade médica: por exemplo: 
gestão e liderança, investigação e inovação, saúde global e ambiente, medicina paliativa, 
emergência médica, medicina desportiva e do exercício físico. 
 
- Considerar uma nova grelha salarial (a ser negociada com os Sindicatos Médicos), incluindo 
a remuneração base (tendo como referência a Carreira dos magistrados) e regime de 
incentivos para a qualidade.  
 
- Considerar novos modelos de serviço de urgência que envolva novas tipologias para além 
das já conhecidas – básica, médico-cirúrgica e polivalente, tendo por base a população de 
referência direta e indireta, e o grau de complexidade e diferenciação. 
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- Considerar na contratação de médicos também a existência de um propósito (projeto de 
trabalho e/ou de investigação) para motivar e atrair os médicos. 

- Considerar incluir, rever e valorizar os programas de produção acrescida. 

Observação 1: Em anexo seguem um conjunto de documentos produzidos pelas Direções dos 

Colégios com algumas sugestões e recomendações, que contribuem para valorizar as propostas 

apresentadas no seu domínio específico (Anatomia Patológica; Cardiologia Pediátrica; Cirurgia 

Geral; Cirurgia Maxilofacial; Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética; EEG e Neurofisiologia Clínica; 

Gastrenterologia; Infecciologia; Medicina Intensiva; Medicina Paliativa; Medicina Geral e Familiar; 

Medicina Interna; Medicina Desportiva; Nefrologia; Neurorradiologia; Oftalmologia; Pediatria; 

Psiquiatria; Psiquiatria da Infância e Adolescência; Radiologia; Reumatologia; Saúde Pública; 

Urologia. 

Observação 2: Em anexo segue proposta de soluções sobre “Tecnologias de Informação em Saúde”, 

já apresentada em 2019 ao Ministério da Saúde que, em muitos pontos, infelizmente, ainda 

permanece atual.  

Dezembro de 2022. 

Lisboa. 

Miguel Guimarães 

Bastonário da Ordem dos Médicos 




