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Sumário executivo

O	PROCESSO	DE	AVALIAÇÃO	DE	IDONEIDADE	E	CAPACIDADES FORMATIVAS
O processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas contempla múltiplas etapas e o envolvimento de diversos 
intervenientes, iniciando-se no reporte de dados por parte das diversas instituições de saúde e passando pela interação da 
Ordem e diversos órgãos do Ministério da Saúde,  incluindo a avaliação dos dados reportados em inquérito e verificação 
presencial, através de visita àquelas instituições. Estes procedimentos visam assegurar o máximo aproveitamento da 
capacidade existente nas instituições de saúde, assegurando a manutenção da qualidade e rigor da formação no internato 
médico, tendo esta visão sido partilhada por todos os colégios de especialidade com quem reunimos.

O processo, no que respeita à contribuição da Ordem, constitui um encargo financeiro exclusivo da mesma e é feito através 
do contributo pro-bono dos médicos envolvidos, os quais têm um elevado grau de conhecimento sobre as instituições de 
saúde e mantêm um contacto próximo com os interlocutores-chave das mesmas.

Decorrente do trabalho realizado, verificámos que o desempenho da Ordem neste processo depende, tanto dos mecanismos 
por si desenvolvidos, como da eficiência e eficácia das ações desenvolvidas pelos restantes intervenientes no processo, sem 
as quais a Ordem não tem condições de exercer de forma efetiva as suas funções.
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ÂMBITO	DOS	NOSSOS	SERVIÇOS
De acordo com o estabelecido na nossa proposta, fomos contratados para realizar uma revisão aos procedimentos 
desenvolvidos pela Ordem dos Médicos (“Ordem”) na avaliação de idoneidade e capacidades formativas para efeitos de 
construção do mapa de vagas de acesso à formação especializada no âmbito do internato médico do ano de 2019.

O nosso trabalho envolveu a revisão: (i) do cumprimento dos deveres e obrigações legais da Ordem no processo de 
avaliação de idoneidade e capacidades formativas no âmbito do internato médico; (ii) da articulação da Ordem e restantes 
organismos envolvidos neste processo; (iii) da organização dos fluxos internos de informação relativa à construção do mapa 
de capacidades; (iv) da operacionalidade e automatização das bases de dados internas da Ordem para apoio à construção do 
mapa de capacidades; (v) da qualidade e disponibilidade dos documentos que sustentam a tomada de decisão relativa à 
idoneidade e capacidades formativas; (vi) dos procedimentos internos inerentes à organização das visitas de verificação de 
idoneidade; e (vii) a sustentabilidade, eficiência e capacidade de planeamento a longo prazo do processo de avaliação.

Os procedimentos de revisão acima referidos tiveram por base uma amostra de 10 colégios de especialidade, os quais 
representam cerca de 50% das capacidades formativas pedidas pelas instituições de saúde em 2019 (representando 935 de 
um total de 1.862 capacidades pedidas). A construção desta amostra, conforme descrito em maior detalhe na secção 
“Processo desenvolvido pela Ordem e trabalho efetuado” deste relatório, visou assegurar: (i) especialidades que 
apresentaram maior desfasamento entre capacidades pedidas e concedidas no ano de 2019; (ii) tipologia cirúrgica, 
laboratorial ou médica das diversas especialidades; (iii) representatividade das especialidades; e (iv) relevância e 
interdependência de algumas especialidades.

A informação por nós analisada inclui dados que nos foram fornecidos pela Ordem entre agosto e dezembro de 2019.
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PRINCIPAIS	CONCLUSÕES
Decorrente dos procedimentos realizados, as principais conclusões retiradas foram as seguintes:

1. O processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas tem vindo a evoluir no sentido da aproximação entre as 
capacidades formativas pedidas e atribuídas, como se observa no gráfico abaixo.

As capacidades formativas pedidas pelas instituições de saúde no ano de 2019 foram de 1.862 capacidades, enquanto que 
a Ordem atribuiu 1.833 capacidades, o que compara com a atribuição de 1.830 vagas pelo Ministério da Saúde, que se 
detalham conforme segue:

Sumário executivo
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Evolução das capacidades formativas pedidas pelas instituições de 
saúde e atribuídas pela Ordem

Atribuídas Pedidas

Especialidade Capacidades 
pedidas

Capacidades 
concedidas 
pela Ordem

Vagas 
concedidas 

pelo Ministério

Anatomia Patológica 19 17 17
Anestesiologia 78 79 79
Cirurgia Geral 83 66 66
Gastreterologia 34 23 23
Ginecologia/Obstetrícia 69 48 48
Oftalmologia 36 20 20
Otorrinolaringologia 30 21 21
Pediatria 68 99 99
Urologia 28 12 12
Medicina Geral e Familiar 490 491 491
Outras especialidades 927 957 954
Total 1.862 1.833 1.830
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Sumário executivo
PRINCIPAIS	CONCLUSÕES	(CONTINUAÇÃO)
2. A efetividade do processo depende da disponibilização de dados por parte das instituições de saúde e dos Comissões 

Regionais do Internato Médico (“CRIM”), os quais a Ordem não controla (dado tratar-se de um organismo do Ministério da 
Saúde) nomeadamente no que respeita à receção dos inquéritos de idoneidade. No ano de 2019 a Ordem recebeu 537 
inquéritos de idoneidade após o prazo estabelecido na regulamentação vigente, o que representa cerca de 40% do total de 
1.339 inquéritos recebidos.

3. Para além dos atrasos observados no reporte dos inquéritos de idoneidade no ano de 2019, verificámos que não existe 
obrigatoriedade no reporte dos inquéritos por parte das instituições de saúde, pelo que a Ordem não consegue avaliar 
eventuais capacidades formativas existentes que não lhe tenham sido reportadas.

4. O processo depende igualmente da validade dos dados recebidos pela Ordem, nomeadamente no que respeita ao número 
de atos médicos anuais de cada instituição de saúde, cuja confrontação, de acordo com a informação obtida, não é 
realizada.

5. O Ministério da Saúde não tem instituído qualquer mecanismo, que permita à Ordem conhecer a evolução da realidade das 
instituições de saúde, entre o momento de reporte dos inquéritos de idoneidade e a aprovação do mapa de vagas, período 
este que é de cerca de 8 meses.

6. Durante o ano de 2019 a Ordem reportou 173 relatórios de visita de idoneidade a diversos órgãos do Ministério da Saúde, 
nos quais se encontram identificadas diversas fragilidades em algumas instituições de saúde, que carecem de resolução no 
sentido de permitir a atribuição de um maior número de capacidades formativas, aos quais, de acordo com a informação 
obtida, a Ordem não recebeu qualquer resposta até à data deste relatório.

7. Dada a particularidade de cada especialidade, a metodologia adotada pelos diversos colégios de especialidade analisados é 
distinta, apresentando, por vezes, um elevado grau de informalidade e julgamento, uma vez que nem sempre é possível 
definir critérios totalmente objetivos sendo necessário recorrer aos conhecimentos técnicos de cada colégio.

8. Para os colégios objeto da nossa análise, verificámos abordagens distintas na atribuição de capacidades formativas. A 
título de exemplo, no caso de não reporte por parte das instituições de saúde, alguns colégios não atribuem quaisquer 
capacidades, enquanto outros atribuem capacidades iguais às atribuídas no ano anterior. Contudo, no ano de 2019, 
verificámos que aqueles colégios de especialidade obtiveram a totalidade dos inquéritos de idoneidade ou, nos casos de 
ausência de inquérito, foram realizadas visitas de idoneidade no decurso daquele ano.

9. O processo de decisão na atribuição de capacidades formativas não é, em alguns dos casos analisados, integralmente 
documentado.

10. O processo é desenvolvido, essencialmente, de forma manual e envolve um elevado número de intervenientes, não 
existindo por parte do Ministério da Saúde a disponibilização de qualquer base de dados ou sistema informático de suporte 
ao processo, o que permitiria um melhor controlo dos dados reportados e maior eficiência no tratamento dos mesmos.
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Sumário executivo

PRINCIPAIS	RECOMENDAÇÕES
Em resultado do trabalho realizado, as nossas principais recomendações relativas ao processo de avaliação de idoneidade e 
capacidades formativas no seu todo, são as seguintes:

1. Deverá ser implementada uma base de dados ou sistema informático de suporte ao processo, que permita o reporte, 
tratamento e análise dos dados relevantes ao processo.

2. Deverão ser implementados mecanismos que permitam identificar alterações à realidade das instituições de saúde no 
decurso do processo de avaliação, uma vez que podem existir alterações de relevo resultantes da normal atividade das 
instituições de saúde, nomeadamente saídas de médicos especialistas.

3. Deverão ser definidos requisitos de documentação e suporte das tomadas de decisão ao nível da atribuição de idoneidade e 
capacidades formativas.

4. Deverá ser assegurado que os atuais inquéritos de idoneidade dão resposta aos critérios de idoneidade definidos, são 
expressos de forma clara e que o modelo de inquérito disponível na página eletrónica da ACSS é consistente com a versão 
aprovada.

5. Ao nível dos inquéritos de idoneidade, deverão ser desenvolvidos mecanismos, pelo Ministério da Saúde, que assegurem 
que todas as instituições de saúde reportam os referidos inquéritos, devendo ser assegurado pelo Ministério da Saúde e 
pela Ordem a revisão dos modelos de inquérito no sentido de requerer justificação ao número de capacidades pedidas 
pelas instituições de saúde.

6. Deverão ser disponibilizadas à Ordem ferramentas que lhe permitam confrontar os dados reportados pelas instituições de 
saúde, os quais apenas se encontram disponíveis ao nível do Ministério da Saúde.
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PRINCIPAIS	CONCLUSÕES	(CONTINUAÇÃO)
11. No Colégio de Medicina Geral e Familiar, o critério de avaliação de idoneidade e capacidades formativas não se encontra a 

ser aplicado integralmente, tendo em consideração a amostra por nós analisada, ainda que as capacidades formativas 
atribuídas tenham ido de encontro às capacidades pedidas pelas instituições de saúde.

12. Identificámos, em alguns dos colégios de especialidade analisados, a existência de modelos de inquérito que não dão 
resposta a todos os critérios de idoneidade definidos, não sendo possível avaliar todos os critérios através do reporte dos 
referidos inquéritos de idoneidade.
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Enquadramento regulamentar

Estatutos da 
Ordem dos Médicos

Regime Jurídico do 
Internato Médico

Regulamento do 
Internato Médico

Regulamento
Geral dos Colégios

Definem as atribuições no processo de 
avaliação de idoneidade e capacidades 
formativas, que resultam na intervenção 
da Ordem ao nível de:

• Programas do internato médico; e

• Idoneidade e capacidades formativas 
das instituições de saúde.

Descrevem as competências dos 
principais órgãos envolvidos neste 
processo:

• Colégios de especialidade;

• Conselho Nacional de Pós-Graduação 
(“CNPG”); e

• Conselho Nacional do Médico Interno 
(“CNMI”).

Define o regime jurídico da formação 
médica pós-graduada e estabelece os 
princípios gerais a que deve obedecer o 
respetivo processo, nomeadamente no 
que respeita a:

• Programas de formação (revisão e 
aprovação);

• Estabelecimentos de formação 
(avaliação da sua idoneidade e 
capacidades formativas);

• Orientadores de formação (funções 
dos orientadores);

• Órgãos do internato médico 
(identificação dos diversos órgãos 
envolvidos).

Desenvolvido de forma a garantir uma 
maior simplificação de procedimentos no 
âmbito da formação médica pós-
graduada.

Estabelece os requisitos a cumprir ao 
nível dos programas de formação, bem 
como do processo de avaliação de 
idoneidade e capacidades formativas.

Estabelece ainda o procedimento de 
construção do mapa de vagas, bem 
como os prazos de reporte de cada um 
dos órgãos envolvidos e respetivas 
competências.

Os colégios de especialidades têm como 
objetivo a valorização e 
desenvolvimento do conhecimento e 
exercício da medicina de forma a atingir 
os padrões mais elevados, para 
benefício da saúde dos cidadãos.

Define as suas competências ao nível 
de:

Programas de formação;

Avaliação de idoneidade e capacidades 
formativas;

Procedimentos de visita de idoneidade.

As principais normas e regulamentos que estabelecem as leis vigentes para o internato médico encontram-se descritas de seguida, bem como o resumo dos principais aspetos 
abordados em cada uma das mesmas. Estes assuntos encontram-se descritos em maior detalhe no Anexo I.
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Metodologia utilizada
Resumo geral

Verificação e teste Conclusões e 
recomendações

Entendimento da 
situação atual

Realização de testes de modo a verificar que os 
procedimentos implementados endereçam os riscos 
inerentes ao processo.

Após a definição dos referidos testes, foram realizados 
os seguintes procedimentos:

• Obtenção das evidências de suporte aos testes;

• Identificação, análise e validação das evidências 
documentais ou outras relacionadas com os testes;

• Realização dos testes de acordo com o plano 
discutido com a Ordem e com referência a 
amostras previamente discutidas com a mesma.

Sistematização das conclusões e oportunidades de 
melhoria identificadas ao longo dos procedimentos de 
teste, bem como um conjunto de recomendações 
propostas para dar resposta às oportunidades de 
melhoria.

Levantamento do processo, desde a definição dos 
critérios de avaliação de idoneidade e capacidades 
formativas até à aprovação da lista de instituições 
de saúde reconhecidas como idóneas e à 
determinação das capacidades formativas anuais, 
bem como os riscos inerentes ao processo.

O entendimento foi realizado através de:

• Leitura da regulamentação em vigor para o 
internato médico, conforme descrito na secção 
Enquadramento regulamentar, deste relatório;

• Reuniões realizadas com os diversos órgãos, 
envolvidos no processo, da Ordem (CNPG e 
amostra de Colégios de Especialidade) e externos 
à mesma (CRIM, diretor de serviço de uma 
instituição de saúde e diretor de internato de 
uma instituição de saúde), conforme descrito em 
maior detalhe, de seguida, na secção Processo 
desenvolvido pela Ordem e trabalho efetuado.
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Processo desenvolvido pela Ordem
Fluxograma do processo atual

Disponibilização dos 
inquéritos no website 

da ACSS

Preenchimento dos 
inquéritos pelas 

instituições de saúde

Receção dos 
inquéritos pelas 

CRIM e envio para a 
Ordem

Centralização dos 
inquéritos pelo CNPG

Disponibilização
dos inquéritos ao 

respetivo Colégio de 
Especialidade

Realização 
de visita 

necessária
?

Realização de visita 
de idoneidade

Determinação da 
comissão de 
verificação e 

agendamento de visita

Sim

Não

Preparação e 
aprovação de 

relatório de visita

A 
instituição 
de saúde 
é idónea?

Não

Sim

Fim

Avaliação dos 
inquéritos e 

preparação do mapa 
de capacidades

Reporte do mapa de 
capacidades de cada 

colégio ao CNPG

Conselho
Nacional reúne para 
aprovação do mapa 

de capacidades

Avaliação técnica e 
reporte à ACSS

2
3

4

6

7
8

Fim

Risco Potencial

Documento

Legenda:

Inquéritos

Relatório de 
visita

Mapa de 
capacidades

1 2 3 4

5

1 4

5

6

7

8

Preparação/revisão 
do modelo de 
inquérito pelos 

colégios

1

1

Reporte do mapa de 
capacidades ao CNIM

Revisão e pedidos de 
justificação aos 

colégios, pelo CNPG

8 8

Após a aprovação, pelo Conselho Nacional, do relatório de visita, no qual podem constar determinadas 
recomendações no sentido de resolver as falhas identificadas, o CNPG reporta o mesmo para a instituição 
de saúde (diretor de serviço e diretor do internato médico), à respetiva CRIM, ao CNIM e à ACSS.
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Processo desenvolvido pela Ordem
Entendimento da situação atual

Os modelos de inquérito de caracterização de idoneidade e capacidades formativas são 
da responsabilidade do respetivo colégio de especialidade, o qual, sempre que entende 
ser necessário, atualiza o respetivo modelo, submetendo a versão atualizada a 
aprovação e homologação ao nível da Ordem e da ACSS. Estes modelos visam dar 
resposta às necessidades dos respetivos programas de formação, sendo recomendada 
a sua atualização em períodos de 5 anos.

Os inquéritos encontram-se disponíveis na página eletrónica da ACSS, existindo um 
modelo de inquérito para cada especialidade.

Decorrente da nossa análise ao processo, verificámos que os inquéritos encontram-se
também disponíveis na página eletrónica da Ordem, existindo especialidades que 
apresentam diferenças no modelo e conteúdo dos inquéritos face à versão 
disponibilizada pela ACSS (ver detalhe no Anexo II).

Verificámos ainda que os programas de formação não são atualizados em períodos de 5 
anos, sendo, contudo, averiguada pelos serviços centrais da Ordem esta necessidade.

Risco identificado:

Os inquéritos de caracterização de idoneidade e capacidades formativas na 
página eletrónica da ACSS não se encontram atualizados com o modelo vigente.

1 Os inquéritos preenchidos por cada instituição de saúde, são submetidos à CRIM da 
respetiva região.

As CRIM devem remeter os inquéritos devidamente preenchidos aos serviços
administrativos da Ordem, até 15 de março de cada ano, que remete os inquéritos aos 
Conselhos Regionais da Ordem, territorialmente competentes.

O CNPG é responsável por agregar e sistematizar os inquéritos recebidos e remetê-los 
ao respetivo colégio de especialidade, para que sejam desencadeados os mecanismos 
de avaliação de idoneidade e capacidades formativas.

Decorrente da nossa análise ao processo, verificámos que este processo é efetuado de 
formas distintas (por correio eletrónico ou em formato físico), não existindo uma 
plataforma que permita a centralização dos inquéritos. Adicionalmente, de acordo com 
os colégios de especialidade entrevistados, existem inquéritos preenchidos pela 
instituição de saúde, que não foram reportados ao respetivo colégio de especialidade.

Risco identificado:

Os inquéritos não são remetidos (ou atempadamente remetidos) ao CNPG ou 
aos colégios de especialidade.

3

Para cada instituição, poderá existir a necessidade de realizar uma visita de verificação 
de idoneidade e capacidades formativas, a qual resulta de: (i) instituição ser avaliada 
pela primeira vez; ou (ii) situações específicas que possam influir na sua idoneidade ou 
capacidades formativas, nomeadamente, reprovação de médicos internos em exame 
final ou queixas documentadas de mau funcionamento da formação.

Existindo a necessidade de proceder a uma visita, é determinada a comissão de 
verificação e agendada a respetiva visita, cujo parecer deve ter em consideração um 
período temporal de 3 anos.

Decorrente da nossa análise ao processo, verificámos que existem diversos 
constrangimentos relacionados com a logística para realização de visitas, o que pode 
resultar num atraso na respetiva realização.

Risco identificado:

A ausência de visita de verificação pode resultar na não atribuição ou na 
manutenção de idoneidade e capacidades formativas a determinadas 
instituições de saúde.

5
O preenchimento dos inquéritos de caracterização de idoneidade e capacidades 
formativas é da responsabilidade da respetiva instituição de saúde.

Após o preenchimento do inquérito, este é sujeito a revisão e aprovação pelo diretor da 
respetiva instituição e pelo diretor do internato médico daquela instituição de saúde.

A submissão dos inquéritos deverá ser efetuada até 1 de março de cada ano. Contudo, 
decorrente da nossa análise ao processo, verificámos que existe um número 
significativo de inquéritos que são entregues após os prazos definidos.

Riscos identificados:

As instituições de saúde não preenchem e reportam (ou não reportam 
atempadamente) os inquéritos para avaliação de idoneidade e capacidades 
formativas.

As instituições de saúde preenchem incorretamente os inquéritos.

2

1

2

3

4

4

5
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Processo desenvolvido pela Ordem
Entendimento da situação atual

No âmbito da visita, são avaliados determinados parâmetros, os quais visam assegurar os 
diversos aspetos reportados nos inquéritos de idoneidade e capacidades formativas.

Para tal, a comissão de verificação reúne com o diretor da respetiva instituição, o diretor 
do internato médico da instituição de saúde e os médicos internos daquela especialidade.

Após conclusão da visita, a comissão de verificação prepara o relatório de avaliação, o 
qual terá de ser revisto por todos os membros da comissão antes de submissão à 
Comissão Regional da Ordem, que reporta ao CNPG, o qual revê o relatório antes de 
reportá-lo para o Conselho Nacional da Ordem e posterior reporte à instituição de saúde, 
à CRIM, ao CNIM e à ACSS.

A não atribuição de idoneidade a uma determinada instituição implica que esta não terá 
quaisquer capacidades formativas atribuídas até que colmate os aspetos identificados no 
relatório da visita, tendo um prazo de 60 dias para esse efeito.

Decorrente da nossa análise ao processo, verificámos algum atraso no processo de 
preparação e revisão do relatório (ver detalhe no Anexo V).

Adicionalmente, verificámos que no ano de 2019, de todos os relatórios reportados pela 
Ordem, não foi obtida qualquer resposta pelos órgãos do Ministério da Saúde.

Risco identificado:

O processo de preparação e revisão do relatório de visita, se não for concluído 
atempadamente e/ou se as recomendações nele incluídas não forem resolvidas, 
poderá resultar na não atribuição de idoneidade e capacidades formativas a 
determinadas instituições de saúde.

6 Decorrente da nossa análise ao processo, verificámos que os modelos de inquérito de 
algumas especialidades apresentam diversos parâmetros de caráter julgamental. De 
acordo com a Ordem, estes deverão ser parâmetros para avaliação da necessidade de 
execução de visitas de idoneidade e não para atribuição de capacidades formativas.

Adicionalmente, verificámos que não existem quaisquer mecanismos que permitam à 
Ordem ter conhecimento de eventuais alterações ao nível das instituições de saúde entre 
o momento de reporte do inquérito e a aprovação do mapa de vagas, de forma a poder 
ajustar a atribuição de capacidades formativas.

Riscos identificados:

Os prazos internos na Ordem na avaliação dos inquéritos podem não ser 
cumpridos, resultando em inquéritos não analisados e capacidades formativas 
não atribuídas.

A avaliação dos inquéritos poderá não ser efetuada com consistência ao nível dos 
colégios de especialidade.

7

Os inquéritos recebidos pela Ordem até 15 de março de cada ano são arquivados num 
domínio acessível a cada colégio de especialidade.

É realizada a análise aos inquéritos pelos diversos membros da direção, tendo esta por 
base os critérios de idoneidade definidos pelo colégio, os quais, dependendo do mesmo, 
poderão apresentar um caráter de maior ou menor objetividade.

Após a análise aos inquéritos, é realizada uma reunião da direção de cada colégio para 
que sejam aprovadas as capacidades formativas a atribuir a cada instituição de saúde.

Como resultado da reunião realizada, é produzido um mapa de capacidades, o qual é 
reportado ao CNPG, sendo de notar que todos os inquéritos recebidos pelo colégio após o 
prazo definido são ainda analisados e objeto de atribuição de capacidades, mesmo após 
submissão do mapa de capacidades ao CNPG. O CNPG reporta posteriormente o mapa ao 
Conselho Nacional da Ordem para revisão e aprovação.

7

6

7

8

O CNPG revê e agrega a informação respeitante aos mapas de capacidades formativas 
submetidos pelos diversos colégios de especialidade, através dos quais coloca um 
conjunto de questões e pede justificação aos colégios para os desvios entre as 
capacidades pedidas e as atribuídas pelos mesmos, após o qual remete os referidos 
mapas ao Conselho Nacional para aprovação e posterior reporte ao CNIM, até 30 de 
junho de cada ano.

O CNIM remete à ACSS, até 15 de julho, o mapa de idoneidades e capacidades 
formativas, sendo que, quanto a estas, deve o mesmo identificar, quando necessário, as 
instituições de saúde onde se realizem os complementos de formação.

A ACSS submete a aprovação do membro do Governo responsável pela área da saúde as 
capacidades formativas anuais e procede à sua divulgação na página eletrónica.

8

Nota: ao nível da especialidade de Medicina Geral e Familiar (“MGF”), existem algumas 
particularidades no processo, sendo que o órgão que reporta os inquéritos à Ordem 
corresponde às Coordenações do Internato Médico, conforme previsto na 
regulamentação vigente. Adicionalmente, a análise dos inquéritos tem vindo a dar 
enfoque, essencialmente, ao parâmetro Índice de Desempenho Global (“IDG”), conforme 
descrito em maior detalhe na reunião com este colégio de especialidade.

Nota: uma vez que o processo depende de vários intervenientes internos, bem como 
externos à Ordem, as falhas podem ocorrer nos processos que não envolvam a Ordem.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião realizada com o CNPG

Foi realizada uma reunião, em 6 de agosto de 2019, com o CNPG, com o 
objetivo de compreender o papel deste órgão no processo de avaliação de 
idoneidade e capacidades formativas, bem como eventuais oportunidades de 
melhoria ao processo.

Descrevem-se de seguida os aspetos de maior relevo para o processo, 
discutidos durante a reunião.

Breve descrição

Oportunidades de melhoria

Papel do CNPG

1

2

3

Os atrasos frequentes que se observam ao nível do 
reporte dos inquéritos por parte das instituições de 
saúde e das CRIM são um fator de ineficiência relevante 
no processo.

O facto de não existir obrigatoriedade, por parte das 
instituições de saúde, no reporte de inquéritos pode
resultar numa atribuição de um menor número de 
capacidades face às existentes.

Não existe nenhum método preciso para identificar erros
nos dados reportados pelas instituições de saúde, os
quais apenas podem ser identificados quando existe
informação reportada fora dos parâmetros razoáveis ou
através das visitas de idoneidade.

As competências do CNPG correspondem à emissão de parecer sobre os assuntos 
relacionados com a autonomia médica e a formação específica. Este é um órgão relevante 
na agregação, uniformização e tratamento dos dados reportados pelos colégios de 
especialidade.

1
.

Ao nível dos inquéritos de idoneidade, o CNPG é responsável por receber os mesmos das 
respetivas CRIM e remetê-los ao respetivo colégio de especialidade para avaliação, não se 
sobrepondo nem substituindo às decisões dos colégios.

2

É também responsabilidade do CNPG receber os mapas de capacidades dos diversos 
colégios de especialidade e preparar o mapa global de capacidades a ser aprovado pelo 
Conselho Nacional da Ordem e reportado ao Ministério da Saúde.

3

Apesar de não se sobrepor à decisão dos colégios de especialidade, o CNPG desenvolve 
procedimentos de revisão das capacidades atribuídas, os quais não se encontram 
formalmente aplicados, e verifica eventuais disparidades face às capacidades 
historicamente aprovadas para despistar eventuais erros no processo.

4

No âmbito das visitas de verificação de idoneidade, após os colégios de especialidade 
informarem as instituições de saúde que pretendem visitar, é função do CNPG, do CNMI e 
do respetivo Conselho Regional da Ordem coordenar a nomeação dos membros da 
comissão de verificação, bem como o agendamento da visita.

5

Quanto aos relatórios de visita, após aprovação ao nível da comissão de verificação, estes 
são reportados ao CNPG, para revisão e reporte ao Conselho Nacional da Ordem, para 
aprovação e posterior envio ao Ministério da Saúde para homologação.

6
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Entendimento da situação atual | Seleção dos colégios de especialidade

Capacidades 
concedidas

Anatomia Patológica

Anestesiologia

Cirurgia Geral

Gastrenterologia

Ginecologia/Obstetrícia

Oftalmologia

Otorrinolaringologia

Pediatria

19

78

83

34

69

36

30

68

17

79

66

23

48

20

21

99

Capacidades 
pedidas

Diferencial
capacidades

(2)

1

(17)

(11)

(21)

(16)

(9)

31

Urologia 28 12 (16)

Medicina Geral e Familiar 490 491 1

Outras especialidades 927 957 30

Total 1.862 1.833 (29)

No sentido de selecionar uma amostra de colégios de especialidade para 
entendimento do processo desempenhado pelos mesmos e compreensão das 
particularidades da respetiva especialidade, tivemos em consideração um conjunto 
de critérios, os quais se passam a descrever:

A amostra selecionada representa cerca de 50% das capacidades pedidas no ano de 
2019 e cerca de 48% das capacidades concedidas naquele ano.

1

2

3

4

Diferencial entre capacidades pedidas pelas instituições de 
saúde e capacidades atribuídas pelos colégios de 
especialidade, uma vez que este pode ser um fator que 
justifique um bloqueio na atribuição de capacidades.
Foram assim selecionadas as especialidades que apresentaram 
um diferencial negativo superior a 10 capacidades e ainda a 
especialidade de Pediatria, por apresentar um diferencial 
positivo de 31 capacidades.

Seleção de, pelo menos, uma especialidade entre as cirúrgicas, 
laboratoriais e médicas. Não tendo anteriormente sido 
selecionada qualquer especialidade laboratorial, foi considerada 
a especialidade de Anatomia Patológica.

Representatividade da especialidade de MGF no universo de 
capacidades formativas pedidas de 2019 (cerca de 26%).

Nível da interdependência com outras especialidades, da 
especialidade de anestesiologia.

Especialidade

Mapa resumo das capacidades pedidas e capacidades concedidas em 2019 e vagas atribuídas 
de acordo com o mapa de vagas publicado em 4 de outubro de 2019

Vagas 
aprovadas 

peo MS

17

79

66

23

48

20

21

99

12

491

954

1.830
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Cirurgia Geral

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em 2018, sendo considerados pelo colégio como permanecendo 
adequados à realidade atual da especialidade.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade e capacidades formativas, porém, não são pré-definidos 
valores de atividade assistencial/cirúrgica que diferenciem a atribuição de um ou mais médicos internos por ano.

Situação identificada: Não existe definição de métricas específicas para diferenciação de capacidades formativas entre 
instituições de saúde, podendo originar inconsistências na decisão e desconhecimento das instituições de saúde quanto à 
sua potencial capacidade formativa.
De acordo com o colégio, os fatores mais relevantes na atribuição das capacidades formativas, após atribuição de 
idoneidade, são o volume e diversidade de atividade cirúrgica e a dimensão do quadro médico da instituição de saúde.

O colégio de Cirurgia Geral é constituído por 11 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 9 de setembro de 2019, na Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos, em Lisboa.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi revisto e aprovado pela última vez em 2015.
Quando rececionados pelo presidente do colégio, os inquéritos são reencaminhados para os restantes membros da direção do colégio
para análise. A decisão quanto à atribuição de capacidades formativas é posteriormente tomada em reunião de direção do colégio, na 
qual são discutidos os vários inquéritos e respetivo cumprimento dos critérios definidos pelas instituições de saúde.
Verificámos que, caso uma instituição de saúde não envie inquérito, são atribuídas as capacidades formativas do ano transato.

Apurámos ainda que existem diferentes formatos de inquéritos rececionados pela Ordem no processo de atribuição de capacidades 
formativas de 2019.

Foi-nos comunicado que, caso uma instituição de saúde não envie inquérito, são atribuídas as capacidades formativas do ano 
transato. Em 2019 verificámos que para a única unidade hospitalar que não reportou o inquérito, foi efetuada uma visita de 
idoneidade e que as capacidades formativas foram atribuídas considerando os resultados dessa visita.

Situação identificada: Não existe documentação formal de suporte ao racional tomado para a atribuição de 
determinadas capacidades, assim como à comparabilidade de capacidades atribuídas e indicadores relevantes entre as 
diversas instituições de saúde.
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3 Visitas de 
idoneidade

Em 2019 foram realizadas, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas, 10 visitas de idoneidade. Porém, apenas 
foram rececionados relatórios de visita para 7 instituições de saúde, uma vez que os restantes se encontram ainda em revisão.
O colégio tem como objetivo realizar visitas às instituições de saúde a cada 2 ou 3 anos, salvo quando existem situações que 
antecipem nova visita a uma determinada instituição de saúde, como são os casos de reprovações de médicos internos em exames 
finais, mudanças na direção das instituições de saúde ou pedidos para atribuição de idoneidade para estágios específicos.
São sempre realizadas visitas de idoneidade às instituições de saúde que pretendam obter idoneidade pela primeira vez.

Durante as visitas é exigida a presença dos diretores de serviço e do internato médico para a verificação das infraestruturas, 
equipamentos, questões relacionadas com a atividade clínica, científica, número de especialistas e outros aspetos.

Ainda durante as visitas, são realizadas reuniões com os médicos internos sem a presença de quadros médicos da 
instituição de saúde, para obter conhecimento da experiência dos médicos internos e de eventuais situações inadequadas.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez revisto e aprovado em 2011.
Contudo, de acordo com informações obtidas junto do CNPG, foram realizados procedimentos nos últimos anos, no sentido de 

averiguar a necessidade de atualização do programa de formação da especialidade, o qual se encontra de momento em processo 
de revisão interna da Ordem.

Situação identificada: O processo de preparação, revisão e aprovação dos relatórios de visita é bastante moroso, podendo 
resultar no atraso na tomada de decisão.
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Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Cirurgia Geral

5 Contestações

Em 2019 foram rececionadas 2 contestações por médicos internos, relativamente ao número de vagas atribuídas a duas instituições 
de saúde.
A Ordem enviou resposta a ambas as contestações, sendo as situações relativas a instituições de saúde em que foram atribuídas as 
capacidades formativas do ano anterior por não ter sido rececionado o inquérito de capacidades formativas das referidas instituições.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 46 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 83 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 66 médicos internos. O diferencial de 17 capacidades encontra-se justificado pelo colégio de especialidade, 
correspondendo a situações em que não existem capacidades formativas por baixa produtividade cirúrgica (número de cirurgias não 
permite assegurar currículo de um maior número de médicos internos, instituições de saúde sem idoneidade ou com inconformidades 
identificadas em visita de idoneidade, as quais não foram ainda corrigidas).

De acordo com o colégio, esta disparidade entre capacidades pedidas e aprovadas poderá ser motivada por falta de conhecimento 
dos critérios de idoneidade ou instituições de saúde que já atingiram as suas capacidades formativas totais e submetem pedidos de 
médicos internos adicionais. 

Adicionalmente, foi-nos referido pelo colégio que as instituições de saúde não se encontram a utilizar a totalidade dos 
recursos disponíveis para o internato médico, como é o simulador de cirurgia existente na Beira Interior, o qual poderia 
colmatar o reduzido número de atividade cirúrgica de algumas instituições de saúde.
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1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em 2016, sendo considerados pelo colégio como permanecendo
adequados à realidade atual da especialidade.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade e capacidades formativas, sendo inclusive definidos os 
níveis de atividade assistencial e cirúrgica necessários para a atribuição de capacidades formativas totais ou parciais.

De acordo com o colégio, de forma a não existirem enviesamentos ou inconsistências, a decisão de atribuição de idoneidade e 
capacidades formativas é um processo totalmente objetivo, nomeadamente no cumprimento dos critérios e requisitos de atividade
previstos.

De acordo com o colégio, os fatores mais relevantes na atribuição das capacidades formativas, após confirmada a idoneidade 
da instituição de saúde, são o volume e diversidade da atividade cirúrgica e a dimensão do quadro médico da instituição.

O colégio de Gastrenterologia é constituído por 9 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 23 de setembro de 2019, na Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos, em Lisboa.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi revisto e aprovado pela última vez em 2012.
O colégio agrega a sintetiza a informação dos inquéritos rececionados em ficheiros Excel, através dos quais verifica o cumprimento dos 
critérios definidos. É preparado um mapa por instituição, que é base às tomadas de decisão refletidas devidamente em ata de reunião do 
colégio, não existindo qualquer julgamento neste processo.
De acordo com o colégio, no corrente mandato não existiram situações de inquéritos não rececionados. Existiram diversos atrasos na 
entrega dos inquéritos, porém foi possível a obtenção dos mesmos por via de insistência do colégio junto das instituições de saúde, 
tendo sido atribuídas as capacidades em conformidade.

Adicionalmente, o colégio referiu uma limitação adjacente aos inquéritos, conforme segue:
Situação identificada: Dado que todo o processo é manual e existem instituições de saúde a preencher manualmente os 

inquéritos, para além do esforço envolvido no tratamento de dados, a percetibilidade da escrita incluída pelas instituições nem 
sempre é assegurada.



Revisão ao Processo de Avaliação de Idoneidade e Capacidades Formativas do ano de 2019© 2019. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A. 22

Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Gastrenterologia

3 Visitas de 
idoneidade

Em 2019 foram realizadas, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas, 3 visitas de idoneidade, estando previstas 3 
visitas adicionais até ao final do ano.
As visitas realizadas têm sido sobretudo em instituições de saúde que têm efetuado pedidos de médicos internos mas que não têm 
idoneidade, pelo que este primeiro pedido é sempre sujeito a visita de idoneidade.
Durante as visitas é exigida a presença dos diretores de serviço e do internato médico para a verificação das infraestruturas, 

equipamentos, questões relacionadas com a atividade clínica, científica, entre outras questões.

Ainda durante as visitas, são realizadas reuniões com os médicos internos sem a presença de quadros médicos da 
instituição de saúde, para obter conhecimento da experiência dos médicos internos e de eventuais situações inadequadas.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez revisto e aprovado em 2012.
Contudo, de acordo com informações obtidas junto do CNPG, foram realizados procedimentos nos últimos anos, no sentido de 

averiguar a necessidade de atualização do programa de formação da especialidade, o qual se encontra de momento em processo 
de revisão interna da Ordem.
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5 Contestações

Em 2019 foram rececionadas 2 contestações por médicos internos, relativamente ao número de vagas atribuídas a duas instituições 
de saúde.

Em ambas as situações, a Ordem enviou resposta às contestações e, embora as instituições de saúde tenham idoneidade, as 
suas atividades assistencial e cirúrgica não são suficientes para a atribuição de capacidades formativas adicionais neste 
momento, dado o número de médicos internos atualmente naquelas instituições de saúde.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 28 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 34 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 23 médicos internos. O diferencial de 11 capacidades encontra-se justificado pelo colégio de especialidade, num 
ficheiro aprovado em conjunto com a decisão das capacidades formativas, em reunião da direção do colégio.

Este diferencial corresponde a situações em que as instituições de saúde recebem diversos médicos internos de outras instituições 
de saúde que apresentam idoneidade parcial para realização de estágios ou valências específicas, pelo que não possuem 
capacidades para além das aprovadas pelo colégio.



Revisão ao Processo de Avaliação de Idoneidade e Capacidades Formativas do ano de 2019© 2019. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A. 24

Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Ginecologia/Obstetrícia

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em 2016, encontrando-se neste momento em revisão, decorrente 
da aprovação de um novo programa de formação.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade e capacidades formativas, sendo inclusive definidos os 
níveis de atividade assistencial e cirúrgica necessários para a atribuição, por médico interno, de capacidades formativas.

De acordo com o colégio, de forma a não existirem enviesamentos ou inconsistências, a decisão de atribuição de idoneidade e 
capacidades formativas é um processo substancialmente objetivo, nomeadamente no cumprimento dos critérios e requisitos de 
atividade previstos.

De acordo com o colégio, os fatores mais relevantes na atribuição das capacidades formativas, após atribuição de 
idoneidade, são o volume e diversidade de atividade cirúrgica e a dimensão do quadro médico da instituição.

O colégio de Ginecologia/Obstetrícia é constituído por 11 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 10 de setembro de 2019, na Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, no Porto.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade. 
Reunimos ainda, nos dias 2 e 4 de outubro de 2019, para obter um melhor entendimento do mesmo, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi revisto e aprovado pela última vez em 2008.
Existe no colégio um elemento do colégio responsável pela sistematização da informação dos inquéritos recebidos em gráficos e dados 
para análise da restante direção. Mediante o cumprimento das métricas definidas nos critérios, esse elemento prepara um mapa com as 
capacidades aprovadas para discussão e subsequente aprovação com ou sem alterações em reunião do colégio.
Sempre que exista uma disparidade nos dados reportados pelas instituições de saúde e a expectativa do colégio quanto aos mesmos, é 
despoletado um conjunto de procedimentos, os quais podem passar pelo agendamento de uma visita de idoneidade.
Verificámos que este processo se encontra documentado nos mapas preparados pelos membros do colégio, bem como através das atas 

de reunião da direção do colégio em que são aprovadas as capacidades anuais.
São efetuadas insistências junto das instituições de saúde quando não são recebidos os inquéritos. Não são atribuídas 
capacidades formativas a instituições de saúde que não enviem os inquéritos, mas, de acordo com o colégio, como se 
trata de uma especialidade que não está dispersa num vasto número de instituições, é possível controlar facilmente o 
reporte dos mesmos. Adicionalmente, não existindo volatilidade histórica nas capacidades nacionais desta especialidade, a 
expetativa do colégio é de que as capacidades sejam semelhantes entre anos.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Ginecologia/Obstetrícia

3 Visitas de 
idoneidade

Em 2019 foram realizadas, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas, 3 visitas de idoneidade.
Durante as visitas é exigida a presença dos diretores de serviço e do internato médico para a verificação das infraestruturas, 
equipamentos, entre outras questões.
Ainda durante as visitas, são realizadas reuniões com os médicos internos sem a presença de quadros médicos da instituição de saúde, 
para obter conhecimento da experiência dos médicos internos e de eventuais situações inadequadas.

De acordo com o colégio, não são identificadas normalmente disparidades entre os dados reportados pelas instituições de 
saúde nos inquéritos e os dados que se observam no âmbito das visitas de idoneidade.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez revisto e aprovado em 2010, encontrando-se o programa de formação 
revisto apenas pendente de publicação no Diário da República.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Ginecologia/Obstetrícia

5 Contestações

Em 2019 foi rececionada 1 contestação de médicos internos, relativamente ao número de vagas atribuídas a uma instituição de saúde.
A Ordem enviou resposta a esta contestação, argumentando que a instituição de saúde em questão encontra-se já acima das atuais 
capacidades formativas totais, pelo que não foram atribuídas capacidades para o ano de 2019.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 39 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 69 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 48 médicos internos. O diferencial de 21 capacidades encontra-se justificado pelo colégio de especialidade.
Este diferencial corresponde, essencialmente, a situações em que foi realizada visita de idoneidade às instituições de saúde e estas 
não cumprem com os critérios para atribuição de idoneidade ou as instituições já têm as capacidades totalmente esgotadas com os 
médicos internos já ali incluídos.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Oftalmologia

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em 2016, sendo considerados pelo colégio como permanecendo 
adequados à realidade atual da especialidade.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade e capacidades formativas, sendo objetivos e mencionando 
quais são os mais relevantes e que penalizações são atribuídas aos vários aspetos de incumprimento com os requisitos expostos.
Os fatores mais relevantes na atribuição de capacidades formativas, após atribuição de idoneidade, são o volume de atividade 

assistencial, volume de atividade cirúrgica e a dimensão do quadro médico da instituição de saúde.
Estes três fatores são a base da atribuição de capacidades formativas, sendo atribuídas penalizações a diversas situações 
específicas e que, embora não representem situações impeditivas de atribuição de idoneidade, são situações que deterioram 
de certa forma a qualidade da formação do médico interno.

O colégio de Oftalmologia é constituído por 11 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 10 de setembro de 2019, na Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, no Porto.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi revisto e aprovado pela última vez em 2016.
A sua estrutura está construída de forma a dar resposta aos critérios “major”, bem como às situações que resultam em penalizações das 
capacidades formativas previstas pelos critérios.
As capacidades formativas são calculadas por um membro do colégio e são posteriormente discutidas em reunião de direção do colégio 
para o efeito, ficando documentadas em ata todas as decisões e capacidades finais atribuídas.
A metodologia usada pelo colégio tem por base uma aritmética ponderada dos diversos fatores de forma a assegurar a consistência do 

processo. Porém, podem existir exceções para instituições de saúde com um histórico de formação sólido e cujo ano transato tenha 
apresentado alguns acontecimentos excecionais que tenham deteriorado os seus indicadores. Nestes casos, é preparado um relatório
também para a instituição com uma listagem de pontos de melhoria identificados.

Caso não sejam entregues inquéritos por determinadas instituições de saúde, não são atribuídas capacidades formativas 
para o ano em análise.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Oftalmologia

3 Visitas de 
idoneidade

Foi efetuada apenas uma visita no ano de 2019, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas, embora o colégio estime 
efetuar, pelo menos, 5 visitas adicionais até final do ano a instituições de saúde às quais não foram ainda atribuídas idoneidades e que 
efetuaram pedidos de capacidades formativas.
De acordo com o colégio, este efetua visitas de idoneidade a todas as instituições de saúde em cada 2 anos.

As visitas são efetuadas na presença dos diretores de serviço e do internato médico para verificação das infraestruturas, condições e 
questões relacionadas com as reuniões clínicas realizadas, entre outros aspetos. É também realizada reunião com os médicos 
internos, sem a presença da direção, para abordar questões relacionadas com a experiência destes nos seus estágios e 
corroborar a informação do inquérito.

As visitas de idoneidade são também utilizadas como forma de revisão de eventual informação incorreta reportada pelas 
instituições de saúde nos inquéritos de idoneidade.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez revisto e aprovado em 2004.
Contudo, de acordo com informações obtidas junto do CNPG, foram realizados procedimentos nos últimos anos, no sentido de averiguar 
a necessidade de atualização do programa de formação da especialidade.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Oftalmologia

5 Contestações

Em 2019 foi rececionada 1 contestação de médicos internos, relativamente ao número de vagas atribuídas a uma instituição de saúde.
A instituição de saúde em questão encontra-se já acima das atuais capacidades formativas totais, pelo que não foram atribuídas 
capacidades no procedimento para 2019.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 26 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 36 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 20 médicos internos. O diferencial de 16 capacidades encontra-se justificado pelo colégio de especialidade.
Este diferencial corresponde, essencialmente, a situações em que foi realizada visita de idoneidade às instituições de saúde em 2018, 
tendo-se chegado à conclusão que o programa de formação não é adequado, não cumpre com o número mínimo de especialistas 
exigido, entre outras irregularidades.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Pediatria

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em 2011.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade e capacidades formativas, sendo inclusive definidos os 
níveis de atividade assistencial e quadros médicos necessários para a atribuição de capacidades formativas, o que torna este processo 
objetivo e consistente na atribuição de capacidades entre as diversas instituições de saúde.

O colégio não se restringe ao cumprimento dos critérios definidos na atribuição das capacidades, existindo situações em que 
são atribuídas capacidades acima das previstas pelos critérios por existir um bom histórico de formação ou necessidades 
geográficas, como é o caso da Madeira e Açores.

O colégio de Pediatria é constituído por 11 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 18 de setembro de 2019, na Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, no Porto.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi revisto e aprovado pela última vez em 2019. As alterações foram realizadas no sentido de agilizar o processo 
de tratamento da informação e direcionar as questões para os critérios de maior relevo, permitindo um tratamento de informação mais 
ágil.
O colégio nomeia um grupo de trabalho para avaliação dos dados dos inquéritos, posteriormente resumidos num ficheiro Excel com a
mensuração dos critérios para definição das capacidades formativas. A proposta das capacidades formativas é depois aprovada em 
reunião da direção do colégio.

Existem diferentes formatos de inquéritos rececionados pela Ordem no processo de capacidades formativas para 2020, em resultado 
da existência de versões distintas nas páginas eletrónicas da Ordem e da ACSS.

De acordo com informações obtidas junto da Ordem, aquando da aprovação de um novo modelo de inquérito, este é enviado 
por correio eletrónico a todos os diretores de serviço a nível nacional.

Caso não sejam entregues inquéritos por determinadas instituições de saúde, é efetuada insistência junto das instituições e 
na ausência de inquérito, não são atribuídas quaisquer capacidades formativas para o ano em questão.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Pediatria

3 Visitas de 
idoneidade

Foram realizadas 3 visitas em 2019, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas. Estas visitas foram realizadas em 
instituições de saúde que não têm idoneidade ou têm idoneidade parcial e para os quais foram preparados relatórios com pontos de 
melhoria a corrigir no sentido da obtenção de idoneidade.

As visitas são efetuadas na presença dos diretores de serviço e do internato médico para verificação das infraestruturas, 
condições, entre outros aspetos. É também realizada reunião com os médicos internos, sem a presença da direção, para 
abordar questões relacionadas com a experiência destes nos seus estágios e corroborar a informação do inquérito.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez aprovado em 1996, tendo sido obtida informação de que este se encontra 
em revisão interna da Ordem.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Pediatria

5 Contestações

Em 2019 foram rececionadas 2 contestações por médicos internos, relativamente ao número de capacidades atribuídas a duas 
instituições de saúde.
Uma das situações deveu-se a uma instituição cujo movimento de urgências e atividade científica não cumprem com os critérios de 
idoneidade e a outra situação refere-se a uma instituição com idoneidade, mas cujas capacidades já se encontram esgotadas.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 42 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 68 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 99 médicos internos. O diferencial de 31 capacidades encontra-se justificado pelo colégio de especialidade.
Este diferencial corresponde, essencialmente, a situações em que foi preenchido e submetido o inquérito por parte das instituições de 
saúde, mas estas não reportaram um número concreto de capacidades formativas pedidas, pelo que o colégio atribuiu um 
determinado número que não estava exposto no inquérito.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Urologia

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em agosto de 2019.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade, total ou parcial, sendo baseados em fatores objetivos no 
sentido de assegurar a consistência no processo de atribuição de capacidades formativas.
Em termos de capacidades formativas, o colégio define 4 categorias (1 médico interno por ano, 1 médico interno a cada 2 anos, 1 
médico interno a cada 3 anos e 1 médico interno a cada 4 anos) e é anexado aos critérios um quadro referência com os números de 
atividade assistencial/cirúrgica, quadros médicos e outros indicadores que definem qual a categoria em que se enquadra a instituição de 
saúde.

De acordo com o colégio, existe um conjunto de regulamentos que se encontram em processo de aprovação no sentido de 
prever a atribuição de capacidades formativas a instituições que, isoladamente, não apresentam idoneidade formativa.

Situação identificada: O processo de aprovação de regulamentos que podem reformular e incrementar as capacidades 
formativas nacionais é longo, não permitindo refletir algumas decisões com agilidade.

O colégio de Urologia é constituído por 9 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 10 de setembro de 2019, na Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, no Porto.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi revisto e aprovado pela última vez em 2015.
Os inquéritos são analisados pelo colégio em reunião para esse efeito e, em função dos critérios definidos e aprovados, são atribuídas 
capacidades formativas para um determinado número de médicos internos, embora essa informação não seja esquematizada em 
quadros/gráficos. São justificadas todas as situações em que as capacidades atribuídas são inferiores às pedidas.
Caso não sejam entregues inquéritos por uma determinada instituição de saúde, não são atribuídas capacidades formativas para aquele 
ano.

Situação identificada : Não existe documentação formal de suporte ao racional tomado para a atribuição de determinadas 
capacidades, assim como à comparabilidade de capacidades atribuídas e indicadores relevantes entre as diversas 
instituições de saúde.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Urologia

3 Visitas de 
idoneidade

Foram realizadas 5 visitas em 2019, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas. Estas visitas foram realizadas em
instituições de saúde que evidenciam problemas históricos, tenham sofrido alterações relevantes do conhecimento do colégio e novos 
pedidos de idoneidade.
Existem grandes instituições de saúde, cujos internatos têm vindo a apresentar resultados positivos e que o colégio não tem 
conhecimento de alterações relevantes, pelo que não têm sido visitadas nos últimos anos.

Durante as visitas é exigida a presença dos diretores de serviço e do internato médico para a verificação das infraestruturas, 
equipamentos, questões relacionadas com a atividade clínica, científica, entre outras questões.

É também efetuada reunião com os médicos internos, sem a presença da direção, para questões relacionadas com a 
experiência destes nos seus estágios e corroborar a informação do inquérito.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez revisto e aprovado em 2012.
Contudo, de acordo com informações obtidas junto do CNPG, foram realizados procedimentos nos últimos anos, no sentido de averiguar 

a necessidade de atualização do programa de formação da especialidade, o qual se encontra de momento em processo de revisão 
interna da Ordem.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Urologia

5 Contestações

Em 2019 foi rececionada 1 contestação de médico interno, relativamente ao número de capacidades atribuídas a uma instituição de 
saúde. 
O colégio suspendeu as capacidades formativas naquele ano em resultado de ocorrências graves identificadas em auditoria realizada à 
referida instituição.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 24 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 28 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 12 médicos internos. O diferencial de 16 capacidades encontra-se justificado pelo colégio de especialidade.
Este diferencial corresponde, essencialmente, a situações de pedidos excessivos de instituições de saúde, cujas visitas de idoneidade 

já realizadas determinaram capacidades inferiores às desejadas, instituições que não têm idoneidade e outras instituições cuja 
idoneidade atribuída é parcial e apenas permite a receção de 1 médico interno a cada 2 ou 3 anos, tendo em conta a atividade 
cirúrgica e assistencial das instituições em questão.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Anestesiologia

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em 2017.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade (total ou parcial). Relativamente às capacidades
formativas, os critérios não são objetivos e não apresentam indicadores-chave que diferenciem a atribuição de 1 ou mais médicos 
internos às várias instituições de saúde.
Na reunião com o colégio, foram-nos indicados os seguintes fatores como sendo de maior relevância na decisão das capacidades: (i) 
cada valência tem de apresentar, pelo menos, 3 tempos de 6horas/semana para ser válida; (ii) diversidade de utentes/práticas que 
permitam formação em diferentes áreas/técnicas; e (iii) não podem estar 2 médicos internos na mesma sala para que o médico interno 
aplique as técnicas necessárias e não seja espectador.
De acordo com o colégio, existem apenas 4 instituições com idoneidade total (de um total de 28 com idoneidade). Estas instituições, no 
entanto, não podem esgotar todas as suas capacidades teóricas por existir necessidade de receber médicos internos das restantes 
instituições de saúde, com capacidades parciais, para a realização dos estágios que não existem nestas instituições com idoneidade 
parcial.

Assim, o colégio optou por um modelo de determinação de capacidades formativas nacionais, distribuindo depois os médicos internos 
pelas várias instituições em função da sua atividade/recursos humanos.

Para determinação das capacidades formativas nacionais, o colégio envia inquéritos específicos para as instituições que têm as 
valências mais escassas em Portugal e que são inibidoras de maiores capacidades formativas nacionais. São questionados os 
diretores dos serviços quais as capacidades para receber e formar anestesistas naquelas valências no ano seguinte.

Da recolha daqueles dados, somando as disponibilidades por valências, o colégio chegou à conclusão que não é possível 
formar mais do que 80 médicos internos por ano, a nível nacional, tendo em conta a necessidade dos médicos internos que 
integrem instituições de saúde com idoneidade parcial em realizar estas valências em instituições distintas.

O colégio de Anestesiologia é constituído por 11 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 18 de setembro de 2019, no Centro Hospitalar Universitário do Porto.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Anestesiologia

3 Visitas de 
idoneidade

Foram realizadas 9 visitas em 2019, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas. Estas visitas foram realizadas, 
essencialmente, em pequenas instituições de saúde, no âmbito da alteração ao plano de formação que foi aprovado em 2016 e que 
prevê a realização de estágios de anestesistas de 5º ano em instituições de saúde de menor dimensão.
O colégio não tem implementada uma obrigatoriedade para a realização de visitas periódicas, no entanto, são sempre realizadas visitas 
quando há conhecimento de situações que obriguem a visita, como previsto pelo Regulamento do Internato Médico.

As visitas são efetuadas na presença da direção do serviço, para verificação das infraestruturas, condições, entre outros 
aspetos. É também realizada reunião com os médicos internos, sem a presença da direção, para questões relacionadas 
com a experiência destes nos seus estágios e corroborar a informação do inquérito.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi revisto e aprovado pela última vez em 2017.
Os inquéritos são analisados pelo colégio e, em função das capacidades pedidas pelas várias instituições de saúde e cumprimento dos 
critérios, é efetuada a alocação do número de médicos internos pelas instituições até ao limite das capacidades formativas nacionais.
São justificadas todas as situações em que as capacidades atribuídas são inferiores às pedidas pelas instituições de saúde.
Caso não sejam entregues inquéritos por determinada instituição de saúde, são atribuídas capacidades formativas para o ano em 
análise, tendo por base informação histórica e conhecimento do colégio da atividade e instalações da instituição de saúde.

De acordo com o colégio, existem instituições de saúde que têm capacidades formativas, mas não pretendem receber médicos 
internos ou receber acima de um determinado número de médicos internos. Este evento não altera as capacidades formativas 
nacionais e não seria motivo para aumento dos 80 médicos internos/ano, porque não têm as valências consideradas inibidoras 
de maiores capacidades nacionais.

Situação identificada: Não existe documentação formal de suporte ao racional tomado para a atribuição e comparabilidade de 
capacidades atribuídas e indicadores relevantes entre as diversas instituições de saúde.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Anestesiologia

5 Contestações

Durante o ano de 2019 não houve qualquer contestação por parte de médicos internos, referente à especialidade de anestesiologia.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 33 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 78 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 79 médicos internos.

Este diferencial encontra-se suportado pelo racional de que as capacidades formativas nacionais, tal como exposto anteriormente, 
ascende a 80 médicos internos por ano. Em 2019 as capacidades foram reduzidas a 79 médicos internos, uma vez que houve um 
médico interno de outra especialidade que efetuou transferência para Anestesiologia em 2018 e a situação não foi comunicada à 
Ordem. O colégio teve conhecimento desta situação por terceiros e em 2019 atribuiu menos uma capacidade para compensar 
esta ocorrência.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez revisto e aprovado em 2016, sendo considerado pelo colégio como se 
mantendo atual face à realidade atual da prática profissional de anestesiologia.

Adicionalmente, de acordo com informações obtidas junto do CNPG, foram realizados procedimentos nos últimos anos, no 
sentido de averiguar a necessidade de atualização do programa de formação da especialidade.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Anatomia Patológica

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em maio de 2019, considerando-se portanto adequados e 
ajustados à realidade atual da especialidade.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade (total ou parcial), de uma forma objetiva e detalhada, 
sobretudo ao nível dos equipamentos e infraestruturas, considerados como preponderantes na tomada de decisão.

Em termos de capacidades formativas, os critérios apresentam julgamento ao nível da atividade assistencial e dos equipamentos
necessários. Não existem parâmetros métricos definidos, como a discriminação das técnicas exigidas, que permitam assegurar a 
consistência no processo de tomada de decisão sobre as capacidades formativas.

Sobre o quadro médico necessário, os critérios são claros e expõem as várias restrições.

O colégio de Anatomia Patológica é constituído por 9 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 1 de outubro de 2019, na Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, no Porto.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi revisto e aprovado pela última vez em 2016, tendo sido preparado pela atual direção do colégio. O referido 
modelo dá resposta aos critérios de idoneidade atuais, pelo que não houve necessidade de rever o mesmo.
O colégio recebe os inquéritos das diversas instituições de saúde, analisa os dados reportados e prepara um mapa com uma proposta de 
capacidades formativas para discussão e aprovação em reunião de direção do colégio.
Através da realização de visita a todas as instituições de saúde com idoneidade, em 2019, foi possível apurar as capacidades formativas 
de todas as instituições com maior exatidão, sendo justificadas as situações em que as capacidades atribuídas são inferiores às pedidas.

Caso não seja recebido inquérito de uma instituição com idoneidade, é efetuado contacto direto para apurar os motivos. Se existir 
intenção de formar e a instituição confirmar que o inquérito está em trânsito, são atribuídas capacidades formativas.

De acordo com o colégio, durante este processo para 2019, foram rececionados alguns inquéritos em versões anteriores às que 
se encontram publicadas. Verificámos que apenas ocorreu numa instituição, a qual não tem, nem pede qualquer idoneidade. 
O modelo do inquérito disponível na página eletrónica da ACSS e da Ordem é o mesmo, mas existem instituições de saúde 
que continuam a utilizar modelos anteriores.

Situação identificada: Não existe documentação formal de suporte ao racional tomado para a atribuição de determinadas 
capacidades, assim como à comparabilidade de capacidades atribuídas e indicadores relevantes entre as diversas 
instituições de saúde.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Anatomia Patológica

3 Visitas de 
idoneidade

Em 2019 foram realizadas 20 visitas de idoneidade, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas, as quais 
correspondem à totalidade de instituições de saúde que têm a especialidade em questão, para atualizar toda a informação relevante 
sobre as instituições de saúde e ajustar as capacidades formativas. Foram visitadas todas as instituições de saúde que tinham 
idoneidade total ou parcial, com exceção de 2 que perderam a idoneidade por falta de quadros médicos e para os quais não existia 
portanto a necessidade de realizar visita.
Para as visitas de idoneidade foi também preparado um inquérito específico a ser preenchido pela comissão de verificação para dar 
resposta aos parâmetros dos critérios e que é neste momento a informação mais fidedigna no processo.

As visitas são efetuadas na presença da direção da instituição de saúde para verificação das infraestruturas, condições e 
questões relacionadas com as reuniões clínicas realizadas, entre outros assuntos. Existem também reuniões 
individualizadas com diretores, assistentes hospitalares (especialistas) e médicos internos para que exista maior liberdade 
para exposição de problemas existentes na instituição e na formação.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez revisto e aprovado em 2012.
A direção do colégio neste mandato também esteve a trabalhar na atualização do programa de formação, tendo sido aprovada pelo
colégio no dia anterior ao da nossa reunião. O programa seguirá agora para aprovação nos órgãos competentes da Ordem e 
posteriormente do Ministério.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Anatomia Patológica

5 Contestações

Em 2019 foram rececionadas 3 contestações de médicos internos, relativamente ao número de vagas atribuídas a três instituições de 
saúde.
Duas das situações referem-se a instituições de saúde que nos seus inquéritos não efetuam pedidos de médicos internos de 1º ano, 
pelo que não lhes foram atribuídas capacidades formativas.

A outra situação refere-se a uma instituição de saúde cujas capacidades formativas totais se encontram esgotadas, pelo 
que não foram atribuídas as respetivas capacidades formativas.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 21 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 19 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 17 médicos internos.
O diferencial de 2 capacidades encontra-se justificado pelo colégio de especialidade e resulta de 2 pedidos de capacidades formativas 

para instituições de saúde que não apresentam idoneidade formativa.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Otorrinolaringologia

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em 2017.
Os critérios definem todos os requisitos necessários à atribuição de idoneidade (total ou parcial), de uma forma objetiva e detalhada.
Em termos de capacidades formativas, os critérios são um pouco mais julgamentais ao nível da atividade assistencial e dos 
equipamentos necessários. Não existem parâmetros métricos definidos que permitam uma maior consistência no processo de tomada de
decisão sobre as capacidades formativas a atribuir.

Os critérios não apresentam quantificação de parâmetros para a atribuição de mais que 1 médico interno/ano, sendo referido 
que, com os critérios descritos e um quadro de 7 médicos especialistas, a instituição de saúde pode assegurar a formação de 
1 médico interno/ano.

O colégio de Otorrinolaringologia é constituído por 9 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 1 de outubro de 2019, na Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos, no Porto.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito é anterior aos critérios atualmente vigentes, porém dá resposta à informação necessária de acordo com aqueles 
critérios, de acordo com o colégio.
A informação é reunida pelo colégio e é levada a discussão em reunião de direção do colégio para aprovação das capacidades a atribuir. 
Desta reunião resulta um mapa com as capacidades formativas a atribuir e as justificações para a atribuição de capacidades inferiores às 
pedidas.

Caso se estejam a verificar atrasos na receção dos inquéritos, é efetuada insistência junto das instituições de saúde. Caso não seja 
rececionado um determinado inquérito, não são atribuídas quaisquer capacidades formativas para aquela instituição de saúde.

Situação identificada: Não existe documentação formal de suporte ao racional tomado para a atribuição de determinadas 
capacidades, assim como à comparabilidade de capacidades atribuídas e indicadores relevantes entre as diversas 
instituições de saúde.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Otorrinolaringologia

3 Visitas de 
idoneidade

Foram realizadas 3 visitas em 2019, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas.
Para as visitas de idoneidade foi preparado um inquérito específico a ser preenchido pela comissão de verificação para dar resposta aos 
diversos parâmetros constantes dos critérios e que é neste momento a informação mais fidedigna no processo.

As visitas são efetuadas na presença da direção do serviço para verificação das infraestruturas, condições e questões 
relacionadas com as reuniões clínicas realizadas, entre outros assuntos. É depois efetuada reunião com os médicos 
internos, sem a presença da direção, para questões relacionadas com a experiência destes nos seus estágios e corroborar 
a informação do inquérito.

4 Programas de 
formação

O programa de formação foi revisto e aprovado pela última vez em 1999/2000 e, de acordo com o colégio, está desatualizado face à 
realidade atual da especialidade.
O colégio pretende discutir uma revisão ao programa de formação nos próximos meses, de forma a atualizar, essencialmente, os 
parâmetros cirúrgicos e assistenciais, no sentido de aumentar as exigências em termos de volume de atividades.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Otorrinolaringologia

5 Contestações

Em 2019 foram rececionadas 2 contestações de médicos internos, relativamente ao número de capacidades atribuídas a duas 
instituições de saúde.
Uma das reclamações refere-se à atribuição de capacidades a uma instituição de saúde, à qual foram atribuídas capacidades pela 
Ordem mas não foi atribuída vaga correspondente pelo Ministério da Saúde.

A outra reclamação refere-se à não atribuição de capacidades numa instituição de saúde, porque aquela instituição tem 
uma suspensão de idoneidade por práticas indevidas, que foram identificadas em visitas anteriores. 

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 30 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 30 médicos internos, tendo sido aprovadas 
capacidades para 21 médicos internos.
O diferencial de 9 capacidades encontra-se justificado pelo colégio de especialidade e resulta de instituições de saúde cuja idoneidade 

foi suspensa no decurso de denúncias quanto à qualidade da formação, bem como instituições de saúde que não apresentam 
idoneidade formativa.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Medicina Geral e Familiar

1 Critérios de 
idoneidade

Os critérios de idoneidade foram revistos e aprovados pela última vez em 2019, não tendo sido inteiramente aplicados ainda no processo 
daquele ano.
A realidade de MGF difere das restantes, nomeadamente ao nível dos equipamentos e infraestruturas necessários, os quais não 
apresentam o mesmo nível de complexidade que em outras especialidades, nomeadamente cirúrgicas.
Assim, os critérios prendem-se sobretudo com aspetos qualitativos, como a organização do internato, orientação e planeamento da 
formação e desenvolvimento e aplicação de programas de avaliação.
Pela dimensão do quadro nacional de unidades de cuidados de saúde, com mais de 1.000 unidades, as análises efetuadas pelo colégio 
são numa dimensão macro, suportadas sobretudo pelo indicador IDG, sendo este critério considerado adequado, uma vez que existe 
uma relação bastante próxima entre o colégio de especialidade e as diversas coordenações do internato médico.
O IDG é calculado pelo SNS para avaliar o desempenho de todas as Unidades de Saúde, promove a sua melhoria contínua e a diminuição 
da variabilidade dos resultados alcançáveis, num contexto de equidade entre diferentes tipologias organizacionais.

É essencialmente através deste indicador que o colégio vê que instituições de saúde mantêm as capacidades/qualidade da instituição. 
De acordo com o colégio apenas as instituições de saúde com IDG acima de 50% recebem médicos internos.

Existem três tipos de unidades, as quais diferem pela sua tipologia e dimensão (Unidades de Saúde Familiar A (“USF A”), 
Unidades de Saúde Familiar B (“USF B”) e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (“UCSP”)) e todas elas podem 
receber médicos internos.

De acordo com o colégio, caso este adotasse uma abordagem muito rigorosa a nível de equipamentos e infraestruturas 
correria o risco de reduzir em 50% as capacidades formativas.
Relativamente às capacidades formativas, cada orientador pode ter num máximo 3 médicos internos, de anos distintos.

O colégio de Medicina Geral e Familiar é constituído por 11 elementos efetivos e 2 suplentes.
Reunimos com o colégio, no dia 26 de setembro de 2019, na Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos, em Lisboa.
O objetivo da reunião foi obter um entendimento do processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas da especialidade, cujos aspetos de maior relevo se descrevem de seguida.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Medicina Geral e Familiar

2 Inquéritos de 
idoneidade

O modelo de inquérito foi aprovado em conjunto com os critérios, em 2019, não tendo ainda sido aplicado no processo que vigorou no 
presente ano.
As Direções e Coordenações do Internato Médico são responsáveis pelo envio e recolha dos inquéritos das diversas unidades de cuidados 
de saúde para a CRIM da sua região, sendo também responsáveis pela distribuição dos médicos internos pelas diferentes unidades de 
saúde, de acordo com as respetivas capacidades formativas.
Os inquéritos são essencialmente compostos por parâmetros de aspeto qualitativo, não existindo aspetos técnicos e métricas definidos 
em função do que são os critérios aprovados.

Não existem procedimentos formais de análise da informação dos inquéritos rececionados, sendo verificado sobretudo se os IDG se 
mantêm acima de 50%.

Em 2019 foi aceite a totalidade dos pedidos realizados pelas Coordenações do Internato Médico, uma vez que não houve a 
capacidade por parte do colégio em desenvolver métricas adicionais para avaliação das capacidades formativas.
Situação identificada: Não existe documentação formal de suporte ao racional tomado para a atribuição e 
comparabilidade de capacidades atribuídas e indicadores relevantes entre as diversas instituições de saúde.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Medicina Geral e Familiar

3 Visitas de 
idoneidade

Em 2019, até à data da aprovação do mapa de capacidades formativas, foi realizada apenas 1 visita, sendo que as visitas que têm sido 
realizadas são apenas no seguimento de reprovações nos exames finais e contestações a determinadas instituições de saúde.
Dado o volume de unidades existentes, de acordo com o colégio, é impraticável a realização de visitas periódicas às várias unidades, 
tendo em conta os recursos humanos existentes. Poderão existir situações, segundo o colégio, cuja atribuição de idoneidade não tenha 
sido antecedida de visita de idoneidade conforme previsto pela regulamentação.
O colégio pretende criar comissões de auditoria, compostas por especialistas de MGF, para realização de visitas periódicas de 
idoneidade, porém, à data presente, ainda não existe nenhuma decisão final quanto a esta matéria.

Esta intenção decorre dos constantes atrasos na preparação dos relatórios de visita por parte das comissões de verificação, podendo 
existir visitas que não resultaram em relatório ou cujo prazo de preparação e aprovação pode ir até aos 6 meses.

Situação identificada: Não estão implementados procedimentos que prevejam a realização de visitas periódicas, 
conforme previsto pela regulamentação. Foram realizadas apenas visitas no seguimento de reprovações nos exames finais 
e denúncias de terceiros.
Situação identificada: Os relatórios de visita não são preparados e comunicados atempadamente às unidades, de forma 
a que possam corrigir os problemas identificados na visita.

4 Programas de 
formação

O programa de formação da especialidade foi pela última vez revisto e aprovado em 2019.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com o Colégio de Medicina Geral e Familiar

5 Contestações

No decurso do ano de 2019 não houve qualquer contestação relacionada com a especialidade de MGF.

6 Outros aspetos

Em 2019, foram recebidos 364 inquéritos correspondentes a um pedido de capacidades de 490 médicos internos, tendo sido 
aprovadas capacidades para 491 médicos internos.
Conforme referido anteriormente, o diferencial apurado é absolutamente residual, entre capacidades formativas pedidas e atribuídas, 

uma vez que o colégio apenas avalia se determinada unidade cumpre com o mínimo de IDG de 50%.
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com um Elemento da Direção de uma CRIM

Reunimos no dia 9 de outubro de 2019, com um elemento da Direção de 
uma CRIM, o qual apresenta igualmente funções de direção de um serviço.

Como resultado da reunião, obtivemos o entendimento da intervenção da 
CRIM no processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas, bem 
como as oportunidades de melhoria que são consideradas por este elemento 
como as de maior relevo.

Breve descrição

Oportunidades de melhoria

Papel da CRIM

1

2

Os inquéritos de idoneidade apresentam modelos 
bastante distintos no que respeita aos parâmetros 
pedidos e são de preenchimento e tratamento manual, o 
que torna o processo passível de erro e de tratamento 
ineficiente.

Após reporte dos inquéritos pelas instituições de saúde e 
até à aprovação do mapa de vagas, podem ocorrer 
diversas alterações significativas nas instituições de 
saúde, não existindo qualquer mecanismo que permita 
identificar aquelas alterações e tomar as medidas 
necessárias para ajustar o mapa de vagas.

As CRIM são definidas pela regulamentação aplicável ao internato médico, como sendo um 
organismo agregador da informação reportada pelas instituições de saúde das diversas 
regiões do país. Contudo, de acordo com o elemento da CRIM, não é realizado qualquer 
tratamento ou revisão dos dados reportados pelas instituições de saúde a este nível e as 
CRIM limitam-se a agregar os inquéritos recebidos e a endereça-los à Ordem.

1
.

O processo de agregação de inquéritos e envio à Ordem não é formalmente documentado, 
não existindo evidência do envio nem qualquer metodologia que permita às CRIM 
assegurar que todos os inquéritos foram reportados à Ordem.

2

Apesar de o fluxo estabelecido formalmente exigir que os inquéritos sejam reportados à 
CRIM, a qual se encarrega de reportar os mesmos à Ordem, existe entendimento informal 
de que os inquéritos podem ser reportados pelas instituições de saúde, simultaneamente a 
estes dois órgãos. Contudo, na prática, esta situação aplica-se apenas em algumas 
instituições de saúde.

3

Após obtenção dos diversos inquéritos, a CRIM agrega em mapa Excel o número de 
capacidades pedidas por cada instituição de saúde da respetiva região, procedendo a uma 
revisão macro das capacidades pedidas face ao histórico de capacidades dos últimos anos, 
no sentido de identificar eventuais desvios relevantes que devam ser questionados à
respetiva instituição. Não existe, contudo, documentação formal que evidencie a execução 
deste procedimento.

4
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Trabalho efetuado
Entendimento da situação atual | Reunião com um Diretor do Internato Médico

Reunimos no dia 16 de outubro de 2019, com um elemento que assume as 
funções de Direção do Internato Médico de uma instituição de saúde.

Através desta reunião, obtivemos o entendimento do papel do diretor do 
internato médico, bem como determinadas oportunidades de melhoria 
identificadas no processo, pelo mesmo.

Breve descrição

Oportunidades de melhoria

Papel do Diretor IM

1

2

3

A limitação de maior relevo indicada refere-se aos prazos 
de reporte de inquéritos pelas instituições de saúde, as 
quais exigem que as instituições disponham de dados 
encerrados da sua atividade no ano anterior, durante o 
primeiro mês do ano seguinte o que é extremamente 
exigente.

É considerado que o nível de intervenção manual que é 
exigida neste processo o torna moroso e ineficiente para 
os seus diversos intervenientes.

Não são disponibilizados à Ordem quaisquer mecanismos 
que permitam, ao receber inquéritos diretamente das 
instituições de saúde, assegurar que analisa informação 
devidamente revista e aprovada pelo diretor do internato 
médico e pela respetiva CRIM.

De acordo com o Diretor do Internato Médico entrevistado, as diversas instituições são 
alertadas em outubro de cada ano para a necessidade de reportar os inquéritos no mês de 
março do ano seguinte, sendo feito um acompanhamento e insistência constantes até que 
todas as instituições avaliadas como idóneas reportem os referidos inquéritos.

1
.

Observámos uma evidência referente ao processo acima descrito, o qual consiste num 
correio eletrónico por parte do secretariado do internato médico da instituição de saúde
para cada diretor de serviço, o qual inclui os dados e modelos necessários ao reporte dos 
inquéritos.

2

Durante o mês de março é efetuado o acompanhamento por parte do secretariado do 
internato médico, no sentido da obtenção da totalidade dos inquéritos, os quais são 
revistos pelo diretor do internato médico no que respeita ao número de capacidades 
pedidas, o qual é confrontado com pedidos e aprovações em anos anteriores.

3

De acordo com o Diretor do Internato Médico entrevistado, a sua revisão consiste em, 
apenas, aferir acerca da razoabilidade das capacidades pedidas face ao histórico, uma vez 
que não existe forma de validar dados concretos da instituição, que são da 
responsabilidade do diretor de serviço.

4

Após revisão, o diretor do internato médico assegura o envio dos inquéritos à respetiva 
CRIM, apesar de confirmar ser do seu conhecimento que determinadas instituições, quando 
inquiridas pela Ordem quanto à ausência de inquérito, o enviam também diretamente à 
Ordem.

5
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Trabalho efetuado
Verificação e teste

Procedimentos:
• Para a amostra de Colégios de Especialidade selecionada, confrontámos o modelo 

de inquérito de idoneidade e capacidades formativas que se encontra disponível
em ambas as páginas eletrónicas (da Ordem e da ACSS);

• Adicionalmente, para os inquéritos que se observaram distintos, verificámos se 
os modelos de inquérito incluem todos os parâmetros relevantes definidos pelos 
critérios de idoneidade.

Procedimentos:
• Inquirimos a Ordem acerca dos procedimentos adotados no sentido de assegurar que todos os 

inquéritos são preenchidos pelas instituições de saúde idóneas, em cada especialidade.

Atualização dos inquéritos de idoneidade e capacidades 
formativas Preenchimento e reporte dos inquéritos

Risco:As instituições de saúde não preenchem e reportam (ou não reportam atempadamente) os 
inquéritos para avaliação de idoneidade e capacidades formativas.

Risco:Os inquéritos de caracterização de idoneidade e capacidades formativas na 
página eletrónica da ACSS não se encontram atualizados com o modelo 
vigente.

1 2

Como resultado dos riscos identificados na secção Processo desenvolvido pela Ordem, desenhámos testes de forma a verificar se a Ordem apresenta procedimentos que mitigam os 
mesmos. Os referidos testes e respetivas conclusões encontram-se descritos nas páginas que seguem.

Conclusões:
• Verificámos, através da confrontação dos modelos de inquérito, que existem 

especialidades cujo modelo é díspar em alguns aspetos;
• As especialidades, de entre a amostra de colégios de especialidade selecionados 

para análise, que apresentam disparidades nos modelos disponíveis são Cirurgia 
Geral, Anestesiologia e Pediatria (ver detalhe no Anexo II).

• Decorrente da análise aos parâmetros relevantes definidos pelos critérios de 
idoneidade, verificámos que nos modelos de inquérito acima, existem diversos 
critérios de idoneidade que não são respondidos através dos inquéritos (ver 
detalhe no Anexo II).

Conclusões:
• A regulamentação vigente não exige que os inquéritos sejam reportados por todas as 

instituições de saúde, não sendo portanto possível tomar qualquer medida neste aspeto.
• Os procedimentos adotados por alguns colégios consistem em contactar diretamente os 

diretores de serviço para que o processo seja agilizado, não existindo, contudo, qualquer 
documentação que demonstre que é assegurado o reporte de todas as instituições.

• Adicionalmente, o procedimento adotado pelos diversos colégios selecionados, na ausência de 
inquérito, é bastante distinto, sendo realizado um esforço notável por parte dos colégios, no 
sentido de obter esta informação, e existindo colégios que atribuem capacidades formativas a 
instituições de saúde que não reportaram o inquérito, enquanto que existem colégios que não 
atribuem quaisquer capacidades, apesar de, em 2019, não se ter verificado esta situação.

• No que respeita ao envio atempado dos inquéritos, verificámos que, em 2019, dos 1.339 
inquéritos preenchidos, 537 foram recebidos pela Ordem após o prazo definido, existindo uma 
predominância em determinadas regiões do país (ver detalhe no Anexo III).
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Trabalho efetuado
Verificação e teste

Procedimentos:
• Para a amostra de especialidades selecionadas, inquirimos os respetivos colégios 

acerca dos procedimentos de validação dos dados reportados nos inquéritos.
• Procedemos à inspeção documental dos modelos de inquérito das especialidades 

selecionadas, no sentido de identificar a objetividade e clareza dos parâmetros.

Procedimentos:
• Inquirimos o Diretor de uma CRIM e os colégios de especialidade relativamente aos 

procedimentos de controlo sobre os inquéritos recebidos.
• Obtivemos o detalhe dos inquéritos recebidos pela Ordem e respetiva data de 

reporte, aferindo acerca do cumprimento das datas de reporte entre os diversos 
órgãos envolvidos.

Verificação dos dados incluídos nos inquéritos Envio dos inquéritos ao CNPG ou aos Colégios de Especialidade

Risco: Os inquéritos não são remetidos (ou atempadamente remetidos) ao CNPG ou aos 
colégios de especialidade.

Risco:As instituições de saúde preenchem incorretamente os inquéritos.
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Conclusões:
• Verificámos que existe um conjunto de parâmetros relevantes, os quais consistem, 

nomeadamente, no número de médicos internos na instituição e no número de atos 
médicos efetuados no último ano, os quais não são passíveis de corroboração por 
parte da Ordem.

• Apurámos ainda que a generalidade dos modelos de inquérito apresentam questões 
pouco claras, ao nível do período a que se referem os dados. Isto é, no que respeita 
ao número de médicos internos a incluir no inquérito, podem existir instituições de 
saúde a reportarem-se ao período encerrado, enquanto que outras instituições 
poderão estar a reportar dados respeitantes ao período seguinte.

• Neste contexto, o único procedimento implementado pela Ordem que permite 
identificar inexatidão no preenchimento dos inquéritos corresponde à realização de 
visitas de idoneidade.

Conclusões:
• De acordo com informações que nos foram prestadas pelos colégios de 

especialidade, existem situações em que o inquérito é preenchido pela instituição de 
saúde, mas não é recebido pelo colégio. Apesar de não nos ser possível quantificar 
esta situação, observámos que pode resultar do processo administrativo pelo qual os 
inquéritos são sujeitos até serem enviados aos colégios.

• Verificámos, através do controlo existente ao nível da Ordem, que existe um número 
significativo de inquéritos recebidos após o prazo estabelecido, conforme 
anteriormente referido (ver detalhe no Anexo III).

• Apurámos ainda que não existe qualquer base de dados ou sistema informático que 
suporte a Ordem neste processo, consistindo o mesmo em fluxos de informação 
através de e-mail e tratamento de dados em ficheiros Excel, o que potencia uma 
maior margem para perda de informação e/ou erro no tratamento da mesma.
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Trabalho efetuado
Verificação e teste

Procedimentos:
• No âmbito das reuniões realizadas com os colégios de especialidade selecionados, 

verificámos que os colégios referiram consistentemente a insuficiência de recursos 
(tempo e pessoas) para a realização das visitas de idoneidade, uma vez que se trata 
de um processo que requer um volume significativo de pessoas e horas envolvidas.

• Inquirimos os colégios de especialidade selecionados, acerca dos procedimentos 
tomados nas situações que obrigam a realização de visita e o momento em que este 
processo é assegurado.

Procedimentos:
• Obtivemos o detalhe das visitas realizadas, pelos colégios de especialidade 

selecionados, durante o ano de 2019.
• Para as visitas realizadas no ano de 2019, obtivemos os relatórios de visita para os 

casos em que estes já se encontram disponíveis, aferindo acerca dos motivos 
relacionados com a ausência de relatório disponível.

Ausência de visitas de verificação Processo de preparação e revisão do relatório de visita

Risco: O processo de preparação e revisão do relatório de visita, se não for concluído 
atempadamente e/ou se as recomendações nele incluídas não forem resolvidas, 
poderá resultar na não atribuição de idoneidade e capacidades formativas a 
determinadas instituições de saúde.

Risco: A ausência de visita de verificação resulta na não atribuição ou na manutenção 
de idoneidade e capacidades formativas a determinadas instituições de saúde.
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Conclusões:
• No que respeita à especialidade MGF, observámos que não existe uma prática 

consistente na execução de visitas de idoneidade, sendo que a atribuição de 
idoneidade pela primeira vez não tem sido sujeita a visita de idoneidade.

• Observámos, para os restantes colégios de especialidade, que, ainda que sejam 
asseguradas as visitas de idoneidade em todas as situações obrigatórias, estas são 
agendadas com alguma mora, dados os recursos que têm de ser envolvidos em cada 
visita.

• Apurámos ainda que, para a totalidade de especialidades a nível nacional, foram 
realizadas 235 visitas de idoneidade no ano de 2019.

Conclusões:
• Observámos que, para os 10 colégios de especialidade selecionados, foram 

realizadas 59 visitas no ano de 2019, para as quais apenas existem 36 relatórios de 
visita (ver detalhe no Anexo V).

• Os motivos para a ausência de relatório disponível referem-se ao nível de 
intervenientes neste processo e ao número de revisões e aprovações necessárias até 
à homologação do relatório.

• De acordo com a Ordem, mesmo num cenário em que o relatório de visita se 
encontre em preparação ou revisão, nunca foi bloqueada a atribuição de capacidades 
formativas decorrente da inexistência de relatório aprovado, sendo as conclusões 
resultantes da visita discutidas entre os diversos órgãos da Ordem envolvidos.
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Trabalho efetuado
Verificação e teste

Procedimentos:
• Inquirimos os diversos órgãos da Ordem acerca dos prazos estabelecidos 

internamente para comunicação entre os diversos intervenientes no processo de 
avaliação de idoneidade e capacidades formativas.

Procedimentos:
• Inquirimos os 10 colégios de especialidade selecionados, no sentido de compreender o 

processo de determinação das capacidades formativas.
• Procedemos à seleção de uma amostra das capacidades formativas, para a 

especialidade de MGF, e verificámos a adequada aplicação do critério definido.
• Indagámos os desvios apurados no sentido de corroborar a adequada aplicação da 

metodologia indicada pelo colégio.

Atraso na avaliação dos inquéritos de idoneidade e 
capacidades formativas

Consistência da avaliação dos inquéritos de idoneidade e
capacidades formativas

Risco: A avaliação dos inquéritos poderá não ser efetuada com consistência ao nível dos 
colégios de especialidade.

Risco: Os prazos internos na Ordem na avaliação dos inquéritos podem não ser 
cumpridos, resultando em inquéritos não analisados e capacidades formativas não 
atribuídas.
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Conclusões:
• Em resultado dos inquéritos realizados, verificámos que se encontram estabelecidos 

prazos de comunicação entre os serviços centrais da Ordem e os diversos colégios de 
especialidade, no que respeita à preparação, revisão e aprovação dos relatórios de 
visita e ao reporte da avaliação de capacidades formativas, ainda que estes possam 
não ser integralmente cumpridos.

Conclusões:
• No que respeita à consistência na avaliação dos inquéritos e atribuição de capacidades 

formativas, recebemos feedback dos 10 colégios selecionados e observámos que existe 
uma preocupação em dar o maior grau possível de objetividade ao processo.

• Contudo, verificámos que existem especialidades cujo colégio, por motivos de 
particularidades na especialidade, não apresenta uma metodologia global na atribuição 
de capacidades formativas, sendo esta decisão sujeita ao julgamento e conhecimento 
das instituições de saúde pela direção do colégio. Estas situações foram identificadas 
nos colégios de Cirurgia Geral, Anestesiologia e Anatomia Patológica.

• Quanto à especialidade de MGF, esta avaliação foi efetuada de acordo com o IDG, pelo 
que selecionámos uma amostra no sentido de corroborar a aplicação desta metodologia, 
tendo verificado que, na amostra de 25 instituições de saúde analisadas, apurámos 
falha na aplicação deste método em 2 instituições (ver detalhe no Anexo IV).



Revisão ao Processo de Avaliação de Idoneidade e Capacidades Formativas do ano de 2019© 2019. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A. 55

Sumário executivo Enquadramento 
regulamentar Metodologia utilizada

Processo 
desenvolvido pela 

Ordem
e trabalho 
efetuado

Recomendações ao 
processo seguido pela 

Ordem

Anexos



Revisão ao Processo de Avaliação de Idoneidade e Capacidades Formativas do ano de 2019© 2019. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A. 56

Recomendações ao processo seguido pela Ordem, baseadas nos colégios
analisados

Situação identificada 
Identificámos quatro especialidades* para as quais 
não existe documentação formal de suporte ao 
racional tomado para a atribuição de determinadas 
capacidades, assim como à comparabilidade de 
capacidades atribuídas e indicadores relevantes 
entre as diversas instituições de saúde.
Apesar de, em algumas especialidades, existirem 
critérios objetivos para determinação das 
capacidades formativas, a tomada de decisão não se 
encontra devidamente formalizada, exceto quanto a 
questões endereçadas pelo CNPG aquando da 
revisão do mapa reportado pelos colégios, as quais 
recaem, essencialmente, sobre desvios negativos 
nas capacidades atribuídas.
* Cirurgia geral, urologia, otorrinolaringologia e medicina 
geral e familiar.

Recomendação
Recomendamos que as decisões tomadas no seio 
dos colégios de especialidade sejam devidamente 
documentadas, de forma a suportar as deliberações 
realizadas.

Entidade
Ordem – Colégios de Especialidade

2

Potencial impacto nas capacidades atribuídas

Potencial impacto na eficiência do processo

Potencial impacto na evidência do processo

Situação identificada 
Identificámos três especialidades*, cujos modelos de 
inquérito disponível nas páginas eletrónicas da 
Ordem e da ACSS são distintas, sendo os modelos 
atualizados de forma imediata na página eletrónica 
da Ordem.
Este facto não permite a consistência na informação 
reportada à Ordem, o que pode resultar na 
insuficiência de dados reportados para a avaliação 
de idoneidade e capacidades formativas, bem como 
pode tornar o processo de tratamento e análise dos 
dados ineficiente.

* Cirurgia geral, anestesiologia e pediatria.

Recomendação
Recomendamos que seja revista a informação 
disponível às instituições de saúde no sentido de 
assegurar a uniformização dos modelos disponíveis.

Entidade
Ministério da Saúde – ACSS

1
Situação identificada 
Verificámos que, após o reporte dos inquéritos pelas 
instituições de saúde e até à aprovação do mapa de 
vagas, a realidade reportada pelas instituições de 
saúde pode apresentar evoluções relevantes, para 
as quais não existe qualquer mecanismo por parte 
da Ordem que as permita identificar e tomar as 
devidas decisões que daí resultem.

Recomendação
Recomendamos que sejam avaliados estes aspetos, 
essencialmente nas especialidades que apresentem 
maior dispersão de instituições de saúde ao nível 
nacional, no sentido de requerer às instituições de 
saúde o reporte de determinadas alterações 
significativas até à aprovação do mapa de vagas.

Entidade
Ministério da Saúde

3



Revisão ao Processo de Avaliação de Idoneidade e Capacidades Formativas do ano de 2019© 2019. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A. 57

Recomendações ao processo seguido pela Ordem, baseadas nos colégios
analisados

Situação identificada 
Existem duas especialidades* para as quais a última 
revisão e aprovação do programa de formação 
apresenta já um número relevante de anos desde a 
última revisão. Existe, nomeadamente, uma 
especialidade cujo programa data de 1996 e se 
encontra em processo de revisão. Contudo, quando 
confrontados os colégios com esta situação, fomos 
informados que qualquer revisão, a qual é normal 
poder tomar um período relevante de revisão, terá 
tendência de reduzir as capacidades, dado que a 
exigência das especialidades tende a aumentar.

* Pediatria e otorrinolaringologia.

Recomendação
Recomendamos que sejam despoletados os 
procedimentos necessários à revisão e aprovação de 
programa de formação atualizado.

Entidade
Ordem – Colégios de Especialidade

6
Situação identificada 
Verificámos que não se encontra estabelecida 
qualquer obrigatoriedade de reporte, por parte das 
instituições de saúde, relativamente à idoneidade e 
capacidades formativas.
Este facto não permite à Ordem avaliar as 
capacidades formativas reais a nível nacional.

Recomendação
Recomendamos que a regulamentação vigente seja 
revista no sentido de exigir o reporte da idoneidade 
e capacidades formativas por parte de todas as 
instituições de saúde, ainda que as mesmas tenham 
oportunidade de apresentar argumentação no 
sentido de demonstrarem a intenção de não receber 
médicos internos em determinado ano.

Entidade
Ministério da Saúde

4
Situação identificada 
Verificámos que não existe, ao nível das CRIM, 
qualquer procedimento que lhes permita assegurar o 
controlo de todos os inquéritos recebidos e 
reportados à Ordem.

Recomendação
Recomendamos que sejam implementados 
procedimentos de controlo que assegurem que todos 
os inquéritos recebidos pelas CRIM são devida e 
atempadamente reportados à Ordem.

Entidade
Ministério da Saúde – CRIM

5
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Recomendações ao processo seguido pela Ordem, baseadas nos colégios
analisados

Situação identificada 
Os inquéritos de idoneidade e capacidades 
formativas são preenchidos manualmente.
Nas reuniões realizadas com alguns dos colégios de 
especialidade, verificámos que este procedimento 
envolve um maior esforço no tratamento dos dados 
reportados pelas instituições de saúde.
Adicionalmente, verificámos que existe um desafio 
acrescido quanto à percetibilidade da informação 
reportada em forma escrita.

Recomendação
Recomendamos a digitalização deste processo, que 
seja considerada a implementação de uma 
plataforma informática através da qual as 
instituições de saúde possam reportar os inquéritos, 
permitindo assim evitar erros resultantes do 
tratamento manual dos dados, bem como 
permitindo a agilização no tratamento e leitura dos 
mesmos.

Entidade
Ministério da Saúde – ACSS

7 Situação identificada 
Verificámos, através das reuniões realizadas com os 
colégios de especialidade, que o processo 
administrativo de aprovação de regulamentos e 
outros documentos relevantes (como são os critérios 
de idoneidade, os programas de formação ou o 
modelo de inquérito) poderá ser bastante moroso, 
não permitindo a tomada de decisão com agilidade.

Recomendação
Recomendamos que sejam implementados 
mecanismos que permitam identificar os fluxos de 
aprovação relacionados com processos de maior 
criticidade à atividade dos colégios, de forma a ser 
dada prioridade à revisão e aprovação dos mesmos.

Entidade
Ordem – CNPG
Ministério da Saúde – CNIM e ACSS

9Situação identificada 
Para além da situação n.º 4, identificámos nos 
modelos de inquérito daquelas especialidades que 
existe um conjunto de critérios de idoneidade que 
não são reportados através do respetivo modelo de 
inquérito, o que pode resultar na insuficiência de 
dados disponíveis para a tomada de decisão dos 
colégios de especialidade (ver detalhe no Anexo II).

Recomendação
Recomendamos que seja efetuada uma revisão aos 
modelos de inquérito disponíveis e seja realizada a 
confrontação dos mesmos com os critérios de 
idoneidade e capacidades formativas vigentes, no 
sentido de assegurar que todos os critérios são 
reportados através dos inquéritos.

Entidade
Ordem – Colégios de Especialidade

8
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Recomendações ao processo seguido pela Ordem, baseadas nos colégios
analisados

Situação identificada 
Verificámos que não estão implementados 
procedimentos, na especialidade de Medicina Geral e 
Familiar, que prevejam a realização de visitas de 
idoneidade periódicas, conforme previsto pela 
regulamentação. Foram realizadas apenas visitas no 
seguimento de reprovações nos exames finais e 
denúncias de terceiros.

Recomendação
Recomendamos que sejam revistos os 
procedimentos de realização de visitas de 
idoneidade, no sentido de assegurar que é dado 
cumprimento ao disposto na regulamentação 
aplicável.

Entidade
Ordem – Colégio de MGF

10
Situação identificada 
Verificámos que os relatórios de visita não são 
preparados e comunicados atempadamente às 
instituições de saúde, de forma a que possam 
corrigir os problemas identificados na visita.
Este facto decorre do processo de preparação do 
referido relatório por parte da comissão de 
verificação e do posterior fluxo de revisão e 
aprovação.

Recomendação
Recomendamos que sejam implementados 
mecanismos que assegurem a agilidade na produção 
e revisão/aprovação dos relatórios e respetivo 
reporte às instituições de saúde.

Entidade
Ordem
Ministério da Saúde

11 Situação identificada 
Identificámos uma especialidade (anestesiologia) 
para a qual existe o risco de atribuição de 
capacidades formativas a instituições de saúde que 
não cumpram todos os critérios de idoneidade, uma 
vez que são atribuídas capacidades a instituições 
que não reportam o respetivo inquérito de 
idoneidade (são atribuídas as capacidades aprovadas 
no ano anterior) e outra especialidade (cirurgia 
geral) em que não são atribuídas capacidades na 
ausência de inquérito por parte da instituição.
Contudo, observámos que, em 2019, o colégio de 
cirurgia geral apenas não recebeu um inquérito de 
uma instituição em que fez visita em 2019 e o 
colégio de anestesiologia recebeu todos os 
inquéritos em 2019, pelo que este risco potencial 
não se materializou em 2019.

Recomendação
Recomendamos que seja assegurada a 
documentação e suporte ao racional do colégio para 
atribuição de capacidades formativas nestas 
situações, de forma a assegurar que se encontram 
devidamente fundamentadas.

Entidade
Ordem – Colégios de Especialidade
Instituições de saúde

12
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Recomendações ao processo seguido pela Ordem, baseadas nos colégios
analisados

Situação identificada 
Verificámos que, no ano de 2019, cerca de 40% dos 
inquéritos foram recebidos pela Ordem após o prazo 
estabelecido na regulamentação vigente, o que, 
potencialmente, torna o processo ineficiente, 
podendo colocar em risco a eventual atribuição de 
capacidades formativas a algumas instituições de 
saúde.

Recomendação
Recomendamos que seja assegurado o reporte 
atempado dos inquéritos de idoneidade por parte de 
todas as instituições de saúde.

Entidade
Instituições de saúde
Ministério da Saúde

14
Situação identificada 
Verificámos que as instituições de saúde, para além 
de reportarem os diversos indicadores de idoneidade 
constantes nos respetivos modelos de inquérito, 
incluem também um pedido quantificado de 
capacidades formativas. Contudo, este pedido não 
vem acompanhado de qualquer argumentação 
justificativa do número de capacidades pedidas.

Recomendação
De forma a que o ónus de justificação do número de 
capacidades formativas pedidas não se encontre 
imputado aos colégios de especialidade, 
recomendamos que os modelos de inquérito de 
idoneidade sejam revistos no sentido de exigirem às 
instituições de saúde o suporte e justificação do 
número de capacidades formativas pedidas.

Entidade
Ordem
Ministério da Saúde

15Situação identificada 
Identificámos três especialidades* para as quais não 
existe definição de métricas específicas/aritméticas 
para atribuição de capacidades formativas.
Contudo, no caso da especialidade de anatomia 
patológica, verificámos que as capacidades 
formativas estão intimamente dependentes do 
número de postos de trabalho, que corresponde ao 
número de microscópios disponíveis.

* Cirurgia geral, anestesiologia e anatomia patológica.

Recomendação
Recomendamos que sejam revistas as metodologias 
aplicadas na atribuição das capacidades formativas, 
de forma a assegurar consistência nas capacidades 
atribuídas a cada instituição de saúde, 
nomeadamente através da inclusão de critérios 
gerais para atribuição de capacidades formativas e 
determinados critérios específicos à especialidade, 
sempre que aplicável.

Entidade
Ordem – Colégios de Especialidade

13
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Recomendações ao processo seguido pela Ordem, baseadas nos colégios
analisados

Situação identificada 
Verificámos que não é realizada qualquer 
confrontação dos dados que são reportados à Ordem 
e diversos órgãos do Ministério da Saúde, pelas 
diversas instituições de saúde, como é o número de 
atos médicos e o número de especialistas constantes 
da instituição, entre outros.

Recomendação
Recomendamos que seja disponibilizado acesso à 
Ordem às plataformas existentes ao nível do 
Ministério da Saúde, através das quais é possível 
confrontar os referidos dados.
Como alternativa, recomendamos que seja 
estabelecido um procedimento, ao nível do 
Ministério da Saúde, através do qual esta validação 
seja assegurada ao nível dos órgãos do Ministério, 
nomeadamente ao nível da respetiva CRIM.

Entidade
Ministério da Saúde
Ordem

16
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Anexo I

Colégios de 
Especialidade

Conselho 
Nacional da Pós-

Graduação

Conselho 
Nacional do 

Médico Interno

Enquadramento regulamentar | Estatutos da Ordem (Lei n.º 117/2015)

De acordo com os Estatutos da Ordem, entre as suas atribuições encontram-
se as seguintes:
- Prestar serviços aos médicos, no que respeita ao exercício profissional, 

designadamente em relação à informação e à formação profissional;
- Colaborar com as demais entidades da Administração Pública nas 

questões de interesse público relacionadas com a profissão médica;
- Participar na elaboração da legislação que diga respeito ao acesso e 

exercício da profissão médica;
- Participar nos processos oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos 

que dão acesso à profissão médica.

Breve descrição

Principais intervenientes

Competências de maior relevo no âmbito do internato médico:
- Propor o programa de formação da respetiva especialidade; 
- Propor a definição e revisão dos critérios para a determinação 
de idoneidade e capacidades formativas dos estabelecimentos e 
serviços de saúde.

Competências de maior relevo no âmbito do internato 
médico:
- Emitir parecer sobre os assuntos relacionados com a 
autonomia médica e a formação específica.

Competências de maior relevo no âmbito do internato médico:
- Cooperar, dentro do enquadramento legal aplicável, com 
organismos responsáveis pela orientação, programas e 
esquemas de orientação médica pós-graduada; 
- Propor, de modo fundamentado, ao conselho nacional a 
revisão das idoneidades e capacidades formativas e programas 
de internatos de especialidade, nos termos previstos no 
presente Estatuto.

No âmbito do internato médico, estas atribuições consubstanciam-se em:
1. Programas do internato médico (artigo 73.º): compete à Ordem propor ao membro do 
Governo responsável pela área da saúde os programas de formação do internato médico, bem 
como a sua revisão, de cinco em cinco anos;
2. Idoneidade dos serviços e capacidades formativas (artigo 74.º): compete à Ordem propor 
ao membro do Governo responsável pela área da saúde a definição e a revisão dos critérios de 
idoneidade e capacidades formativas, bem como a identificação dos serviços idóneos e respetivas 
capacidades formativas.

Conselho 
Nacional

Competências de maior relevo no âmbito do internato 
médico:
- Participar na elaboração da legislação que diga respeito 
ao acesso e exercício da profissão médica;
- Solicitar e ou aprovar pareceres, normas técnicas, 
normas de orientação clínica, e outros normativos da 
competência consultiva dos conselhos nacionais consultivos 
e dos colégios da especialidade e competências.
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Anexo I
Enquadramento regulamentar | Regime Jurídico do Internato Médico (Decreto-Lei n.º 13/2018)
(1/4)

O Regime Jurídico 
define o regime 
jurídico da 
formação médica 
pós -graduada, 
designada de 
internato médico, 
e estabelece os 
princípios gerais a 
que deve 
obedecer o 
respetivo 
processo.

Programas
de 

formação

Estabelecimentos
de formação

Orientadores
de formação

Órgãos do 
Internato

Médico

Os programas de formação são aprovados por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da saúde, sob proposta da Ordem e 
ouvido o Conselho Nacional do Internato Médico (“CNIM”).

A revisão e a atualização dos programas de formação obedecem ao 
disposto no regulamento do internato médico, aprovado por portaria 
do membro do Governo responsável pela área da saúde.

Os programas devem ser expressos quanto aos objetivos a atingir, os 
conteúdos, as atividades, duração total e parcelar dos períodos de 
formação, os momentos, métodos e critérios de avaliação.
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Anexo I
Enquadramento regulamentar | Regime Jurídico do Internato Médico (Decreto-Lei n.º 13/2018)
(2/4)

O Regime Jurídico 
define o regime 
jurídico da 
formação médica 
pós -graduada, 
designada de 
internato médico, 
e estabelece os 
princípios gerais a 
que deve 
obedecer o 
respetivo 
processo.

Programas
de 

formação

Estabelecimentos
de formação

Orientadores
de formação

Órgãos do 
Internato

Médico

O internato médico pode realizar-se em serviços e estabelecimentos 
públicos, bem como em estabelecimentos do setor social ou privado, 
reconhecidos como idóneos para efeitos de formação e de acordo com 
as suas capacidades formativas.

A definição e a revisão dos critérios para a determinação de 
idoneidade e capacidades formativas dos estabelecimentos e serviços 
são homologadas por despacho do Governo, sob proposta da Ordem 
e ouvido o CNIM.

Para efeitos de reconhecimento de idoneidade e de fixação das 
capacidades formativas, os serviços e estabelecimentos que, 
individualmente, não disponham de capacidades totais devem ser 
agrupados por critérios de complementaridade dos serviços médicos 
de que dispõem e da referenciação que servem.

A lista de serviços e estabelecimentos reconhecidos como idóneos e 
as capacidades formativas anuais e máximas dos serviços são 
submetidas, pela ACSS, I. P., a despacho do Governo, sob proposta 
fundamentada da Ordem e após parecer fundamentado do CNIM, de 
acordo com os critérios fixados.

Na ausência de proposta da Ordem, a definição dos critérios de 
idoneidade e capacidades formativas dos estabelecimentos e serviços 
e da lista de serviços e estabelecimentos reconhecidos, bem como a 
fixação das capacidades formativas, são efetuadas com base em 
proposta do CNIM.
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Anexo I
Enquadramento regulamentar | Regime Jurídico do Internato Médico (Decreto-Lei n.º 13/2018)
(3/4)

O Regime Jurídico 
define o regime 
jurídico da 
formação médica 
pós -graduada, 
designada de 
internato médico, 
e estabelece os 
princípios gerais a 
que deve 
obedecer o 
respetivo 
processo.

Programas
de 

formação

Estabelecimentos
de formação

Orientadores
de formação

Órgãos do 
Internato

Médico

A orientação dos médicos internos é feita diretamente por orientadores de 
formação.

Os orientadores de formação devem ser médicos habilitados com, pelo menos, o 
grau de especialista e vinculados ao estabelecimento ou serviço de saúde de 
colocação.

As funções do orientador de formação são definidas no regulamento do internato 
médico.
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Anexo I
Enquadramento regulamentar | Regime Jurídico do Internato Médico (Decreto-Lei n.º 13/2018)
(4/4)

O Regime Jurídico 
define o regime 
jurídico da 
formação médica 
pós -graduada, 
designada de 
internato médico, 
e estabelece os 
princípios gerais a 
que deve 
obedecer o 
respetivo 
processo.

Programas
de 

formação

Estabelecimentos
de formação

Orientadores
de formação

Órgãos do 
Internato

Médico

São órgãos do internato médico: a) O CNIM, que funciona junto da ACSS, I. P.; 
b) As comissões regionais do internato médico, que têm âmbito de intervenção 
territorial e funcionam junto da respetiva administração regional de saúde e 
Região Autónoma; c) As direções do internato médico, que funcionam junto de 
cada hospital, centro hospitalar ou unidade local de saúde; d) As coordenações 
do internato médico de medicina geral e familiar, saúde pública e medicina 
legal, que funcionam junto das administrações regionais de saúde, das Regiões 
Autónomas e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.

Os órgãos do internato médico são órgãos de apoio técnico e de consulta aos 
organismos do Ministério da Saúde e estabelecimentos e serviços do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), nos domínios da conceção, do planeamento, da 
organização e do desenvolvimento do internato médico.
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Anexo I
Enquadramento regulamentar | Regulamento do Internato Médico (Portaria n.º 79/2018)
(1/3)

O novo Regulamento do Internato Médico foi desenvolvido de forma a 
garantir uma maior simplificação de procedimentos no âmbito da formação 
médica pós-graduada. O Regulamento clarifica e antecipa prazos de 
execução de alguns dos procedimentos do internato médico, dada a previsão 
da respetiva informatização. Por outro lado, vem contribuir para uma melhor 
harmonização do Regime Jurídico do Internato Médico com o restante 
ordenamento jurídico português.

Breve descrição

Programas de formação

O programa da Formação Geral e os programas da Formação 
Especializada são propostos pela Ordem, que os remete para parecer 
fundamentado do CNIM e posterior envio à ACSS, I. P., para aprovação, 
em diploma próprio, pelo Governo.

Os programas de formação do internato médico devem ser 
estruturados numa sequência lógica de estágios ou, no caso da 
Formação Geral, de blocos formativos, devendo deles constar, 
designadamente: (i) duração; (ii) sequência e caracterização do 
estágio; (iii) condições do local de formação; (iv) conhecimentos a 
adquirir no estágio; (v) entre outros.

Os programas de formação, para além das alterações e atualizações que 
lhes sejam pontualmente introduzidas, devem ser revistos, 
preferencialmente, de cinco em cinco anos.

• Com a finalidade de garantir o cumprimento integral do programa de formação especializada, os médicos 
internos podem ser autorizados a frequentar estágios, partes de estágio ou atividades formativas do seu 
internato médico em outras instituições que não a de colocação.

• Considera-se idóneo para a realização de determinado estágio ou parte de estágio de um programa de 
formação, o serviço, departamento ou unidade que possa garantir o cumprimento dos objetivos previstos 
para esse estágio e seja reconhecido como tal pela Ordem.

• Compete à Ordem propor a perda de idoneidade ou capacidades formativas, de estabelecimentos ou 
serviços de saúde, devendo apresentar a respetiva fundamentação e conceder-lhes um prazo mínimo de 
60 dias para suprimento dos requisitos em falta.

• O médico interno só deve ser colocado em instituição que assegure a existência de serviços idóneos que 
garantam o cumprimento de, pelo menos, 40 % do tempo de formação especializada.

• Quando individualmente não disponham de capacidades totais, os estabelecimentos devem ser 
agrupados por critérios de complementaridade dos serviços médicos de que dispõem e da área 
geográfica que servem, devidamente explicitado aquando da atribuição de idoneidade e capacidades 
formativas.

• Entende-se por capacidades formativas totais o número máximo de médicos internos que um serviço, 
departamento, unidade ou instituição pode acolher para formação.

• Para cada local de formação é fixado o número máximo de médicos internos, estruturado por ano de 
frequência.

• O número máximo de médicos internos em formação que um serviço, departamento, unidade ou 
instituição pode acolher para formação não inclui os médicos que já terminaram o seu programa 
formativo e se encontram a aguardar a realização da avaliação final.

Idoneidade e capacidades formativas
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Anexo I
Enquadramento regulamentar | Regulamento do Internato Médico (Portaria n.º 79/2018)
(2/3)

Procedimento de construção dos mapas de vagas A ACSS, I. P., submete a aprovação do Governo as 
capacidades formativas anuais dos serviços e 
estabelecimentos de saúde, mediante proposta técnica 
da Ordem e parecer fundamentado do CNIM e procede à 
sua divulgação na página eletrónica.

O CNIM remete à ACSS, I. P., até 15 de julho, o mapa 
de idoneidades e capacidades formativas.

A Ordem submete ao CNIM, até 30 de junho, a proposta 
de idoneidades e capacidades formativas.

As CRIM remetem à Ordem, até 15 de março, os 
inquéritos de reconhecimento de idoneidade e 
capacidades formativas, devidamente preenchidos.

Os serviços devem remeter, até 1 de março, para a 
CRIM respetiva os inquéritos de idoneidade e 
capacidades formativas.

As vagas para ingresso no Internato médico são fixadas anualmente, 
por região, por despacho conjunto dos membros do Governo.
O mapa de vagas para ingresso na formação geral, o qual fixa a 
distribuição regional, é aprovado anualmente, sob proposta da ACSS, I. 
P., por despacho do Governo, e é publicado no Diário da República.

De seguida são descritos os órgãos de maior relevo no âmbito do 
processo de avaliação de idoneidade e capacidades formativas, bem 
como as suas principais competências, conforme descritas pelo 
Regulamento do Internato Médico.
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Anexo I
Enquadramento regulamentar | Regulamento do Internato Médico (Portaria n.º 79/2018)
(3/3)

Conselho Nacional do Internato Médico (“CNIM”)

Comissões de Médicos Internos

Comissões Regionais do Internato Médico (“CRIM”)

Direções e coordenações do Internato Médico

Orientador de formação

As CRIM exercem funções de natureza predominantemente técnica e
gestionária, na sua área geográfica de intervenção, competindo-lhe
nomeadamente:
a) Solicitar às direções e coordenações do internato médico o

preenchimento dos inquéritos de caracterização de idoneidade e
capacidades formativas dos serviços e unidades;

b) Submeter à Ordem os pedidos de idoneidade e capacidades formativas
dos organismos da respetiva área de influência.

As direções do internato médico funcionam em cada uma das
instituições de saúde onde se realizem internatos médicos.
As direções e coordenações do internato médico assumem
funções de natureza eminentemente operacional, competindo-
lhes:
a) Garantir a aplicação dos programas de formação no que

respeita a todos os aspetos relevantes para o internato
medico;

b) Assegurar o preenchimento dos inquéritos e outros
suportes online, com a informação relativa à idoneidade e
capacidades formativas das instituições, serviços ou
unidades de saúde.

Ao orientador de formação compete:
a) Acompanhar a execução do programa da formação de cada médico interno;
b) Proceder à orientação personalizada e permanente da formação e à integração do

médico interno nas equipas de trabalho;
c) Aplicar os instrumentos disponíveis para efeitos de avaliação contínua do internato

médico.

Nas instituições de saúde deve constituir-se uma Comissão de
Médicos Internos.
Às comissões de médicos internos compete:
a) Acompanhar o processo formativo dos colegas, promovendo 

reuniões periódicas entre todos os médicos internos;
b) Comunicar à respetiva CRIM, com conhecimento à direção do 

internato hospitalar ou às coordenações, os factos relevantes 
que ocorram no decurso do processo formativo.

O CNIM é um órgão técnico, que funciona junto da
ACSS, I. P., cabendo-lhe colaborar na coordenação do
internato médico. Ao CNIM compete, nomeadamente:
a) Emitir parecer sobre propostas de criação ou de

revisão dos programas de formação;
b) Emitir parecer sobre propostas da Ordem de

definição ou revisão dos critérios a que deve
obedecer a determinação de idoneidade e
capacidades formativas;

c) Elaborar, em caso de ausência de parecer da
Ordem, proposta de definição de critérios de
idoneidade e sobre propostas de atribuição,
revisão ou perda de idoneidade e fixação de
capacidades formativas, a submeter à ACSS, I. P.;

d) Emitir parecer sobre a proposta da Ordem de
capacidades formativas por especialidade.

Órgãos 
responsáveis 

pelo Internato 
Médico
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Anexo I
Enquadramento regulamentar | Regulamento Geral dos Colégios de Especialidades
(Regulamento n.º 628/2018)

Os Colégios de especialidades e competências, são órgãos técnicos consultivos da Ordem e congregam os 
médicos qualificados nas diferentes especialidades ou competências.
Há tantos colégios quantas as especialidades e competências reconhecidas pela Ordem e estes são constituídos 
por todos os médicos detentores do respetivo título de especialista ou de competência que neles se encontrem 
inscritos.
Os colégios das especialidades e das competências e as secções das subespecialidades têm como objetivo a 
valorização e desenvolvimento do conhecimento e exercício da Medicina de forma a atingir os padrões mais 
elevados, para benefício da Saúde dos cidadãos, tendo um papel relevante na formação profissional e na 
avaliação de idoneidade e capacidades formativas.

Breve descrição
Formação profissional

• Os Colégios elaboram e propõem ao Conselho 
Nacional os programas curriculares para a 
respetiva área, tendo em consideração os 
períodos mínimos de formação estabelecidos 
na legislação da União Europeia.

• Os programas serão revistos de cinco em cinco 
anos ou em períodos inferiores sempre que 
ocorram alterações relevantes do 
conhecimento ou da prática médica que o 
justifiquem.

• A verificação da idoneidade e capacidades formativas de um serviço ou unidade, bem como a avaliação da 
qualidade, é da responsabilidade dos Conselhos Regionais e das direções dos Colégios que nomeiam as 
comissões de verificação.

• As comissões de verificação são constituídas por dois elementos indicados pelo respetivo Colégio, por um 
representante indicado pelo Conselho Regional territorialmente competente e por um representante indicado 
pelo Conselho Nacional do Médico Interno.

• A verificação de idoneidade formativa de um serviço ou unidade pressupõe a realização de visitas periódicas 
aos mesmos.

• As visitas ocorrem, obrigatoriamente, sempre que esteja em causa a primeira avaliação com vista à 
verificação e atribuição de idoneidade e capacidades, a sua recertificação e, bem assim, sempre que surjam 
situações específicas que possam influir na sua idoneidade ou capacidades, designadamente, quando ocorra 
reprovação de médicos internos em exame final ou queixas documentadas de mau funcionamento da 
formação.

• O Conselho Nacional e o Conselho Regional territorialmente competente podem ter a iniciativa de solicitar ao 
respetivo colégio a realização de uma visita de idoneidade a realizar no prazo de 40 dias.

• A verificação periódica de idoneidades e capacidades formativas e a apresentação dos respetivos pareceres 
será realizada nos prazos que forem fixados pelo Conselho Nacional, devendo os pareceres terem em 
consideração um período temporal de 3 anos.

Idoneidade e capacidades formativas

• Os pareceres emitidos são apresentados ao Conselho Regional 
territorialmente competente que pode determinar a realização 
de nova visita ou a prestação de esclarecimentos adicionais.

• Não havendo discordância quanto ao teor do parecer emitido, o 
Conselho Regional territorialmente competente remete o mesmo 
para o Conselho Nacional.

• Compete ao Conselho Nacional a avaliação final dos pareceres 
emitidos e a sua homologação.
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Anexo II
Disparidades nos modelos de inquérito disponíveis (1/3)

Entre a amostra de colégios de especialidade selecionados, foram identificados três colégios de especialidade nos quais existem modelos de inquérito distintos nas 
páginas eletrónicas da Ordem e da ACSS.

Para estes modelos de inquérito, verificámos quais os parâmetros exigidos pelos critérios de idoneidade publicados e quais as diferenças entre os referidos modelos.

Anestesiologia

Critério de idoneidade Modelo disponível 
na Ordem

Modelo disponível 
na ACSS

Existência de monitorização do relaxamento 
muscular e da profundidade anestésica Não inclui Não inclui

Existência de ecógrafo Não inclui Não inclui
Existência de responsáveis de estágio Não inclui Não inclui
Existência de dossier pedagógico em cada 
estágio Não inclui Não inclui

Existência de planeamento de escalas de 
médicos internos Não inclui Não inclui

Existência de apoio de meios complementares 
de diagnóstico e terapêutica Inclui Não inclui

Existência de avaliação e preparação pré-
operatório Não inclui Inclui

Existência de check-list pré-operatório Não inclui Inclui
Existência de identificação de seringas Não inclui Inclui
Kits e protocolos de atuação para casos de 
hemorragia massiva Não inclui Inclui

Protocolos de controlo de infeção Não inclui Inclui
Sucesso educacional comprovado Inclui Não inclui
Número de médicos internos por sala 
operatória Não inclui Inclui

Número de tempos cirúrgicos semanais Não inclui Não inclui
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Anexo II
Disparidades nos modelos de inquérito disponíveis (2/3)
Cirurgia Geral

Critério de idoneidade Modelo disponível 
na Ordem

Modelo disponível 
na ACSS

Unidade de internamento: número de 
assistentes graduados sénior Inclui Não inclui

Unidade de internamento: número de 
assistentes graduados com grau de 
consultor

Não inclui Não inclui

Unidade de internamento: número de 
assistentes graduados Inclui Não inclui

Unidade de internamento: número de 
enfermeiros Não inclui Inclui

Processo clínico informatizado Não inclui Não inclui
Registo diário da observação dos doentes Não inclui Não inclui
Reuniões clínicas semanais que incluam 
temas de casos clínicos Não inclui Inclui

Reuniões clínicas semanais que incluam 
temas de análise da morbimortalidade Inclui Não inclui

Reuniões clínicas semanais que incluam 
revisão crítica da casuística das 
equipas/unidades funcionais

Não inclui Inclui

Reuniões multidisciplinares de decisão 
terapêutica Inclui Não inclui

Sala operatória disponível 24 horas Não inclui Inclui
Número de horas semanais de cirurgia 
programada no bloco operatório Não inclui Não inclui

Condições para a prática de cirurgia 
minimamente invasiva e cirurgia 
ambulatória

Não inclui Não inclui

Condições para realização das 
intervenções cirúrgicas referidas no 
programa de formação, em número e 
diferenciação

Não inclui Não inclui

Existência de instalações próprias Não inclui Não inclui
Existência de sala de tratamento Não inclui Não inclui
Existência de sala de pequena cirurgia Não inclui Inclui

Critério de idoneidade Modelo disponível 
na Ordem

Modelo disponível 
na ACSS

Existência de apoio administrativo Não inclui Não inclui
Serviço de urgência - existência de equipa 
cirúrgica Não inclui Inclui

Serviço de urgência - existência de sala de 
emergência Não inclui Não inclui

Serviço de urgência - existência de sala 
operatório disponível 24 horas Não inclui Não inclui

Serviços de anestesiologia disponíveis nas 
24 horas Não inclui Inclui

Serviços de imagiologia disponíveis nas 24 
horas Não inclui Não inclui

Serviços de imunohemoterapia disponíveis 
nas 24 horas Inclui Não inclui

Serviços de medicina intensiva disponíveis 
nas 24 horas Não inclui Não inclui

Existência de arquivo clínico organizado Não inclui Inclui
Existência de acesso à internet Não inclui Não inclui
Existência de meios de apoio audiovisual Inclui Não inclui
Número de médicos internos no serviço por 
ano de formação Inclui Inclui (não indica 

ano de formação)
Número de médicos internos de outras 
especialidades a realizar estágios no 
serviço, indicando a especialidade e o ano 
de formação

Inclui (não indica 
especialidade)

Inclui (não indica 
especialidade nem 
ano de formação)

Capacidades formativas totais do serviço Inclui Não inclui
Inclusão em atividades na enfermaria Inclui Não inclui
Inclusão em atividades na consulta externa Inclui Não inclui
Parte do estágio é frequentado noutra 
instituição? Não inclui Não inclui

Plano de formação do médico interno com 
indicação de locais e período Não inclui Não inclui
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Anexo II
Disparidades nos modelos de inquérito disponíveis (3/3)

Pediatria

Critério de idoneidade Modelo disponível 
na Ordem

Modelo disponível 
na ACSS

Existência de SO/UICD/OBS autónoma Inclui Não inclui
Existência de planos de formação individuais Inclui Não inclui
Existência de planos de formação de acordo 
com plano nacional vigente Não inclui Não inclui

Trabalho dos internos totelado em função 
do grau de autonomia Não inclui Não inclui

Existência de arquivo clínico Não inclui Inclui
Existência de biblioteca própria ou com 
secção própria de pediatria Não inclui Inclui

Protocolos atualizados e disponíveis 24 
horas Não inclui Inclui

Serviço de ressonância magnética disponível 
24 horas Não inclui Não inclui

Número de internamentos em SO/UICD/OBS Não inclui (exceto 
para SO) Não inclui

Número de primeiras consultas de pediatria 
geral Inclui Não inclui

Número de orientadores inscritos no colégio Não inclui Inclui

Número de revistas pediátricas em língua 
estrangeira Não inclui Não inclui

Número de revistas pediátricas em língua 
portuguesa Não inclui Não inclui

Critério de idoneidade Modelo disponível 
na Ordem

Modelo disponível 
na ACSS

Número de sessões clínicas 
teóricas/temáticas com plano Não inclui Não inclui

Frequência de reuniões de discussão de 
casos clínicos Não inclui Não inclui

Existência de unidade de cuidados especiais 
de neonatologia Não inclui Inclui

Pediatria com competência em neonatologia 
24 horas Inclui Não inclui

Anestesia em presença 24 horas 
(neonatologia) Não inclui Não inclui

Cuidados intensivos neonatais: % de 
horário de trabalho de neonatologistas 
alocados a esta valência

Não inclui Inclui

Cuidados intensivos neonatais: número de 
recém-nascidos por ano Não inclui Inclui

Cuidados intensivos neonatais: existência 
de apoio de oftalmologia/ 
otorrinolaringologia/ neurodesenvolvimento

Não inclui Não inclui

Cuidados intensivos pediátricos: número de 
camas exclusivas Inclui Não inclui

Cuidados intensivos pediátricos: número de 
especialistas com esta valência Inclui Não inclui

Cuidados intensivos pediátricos: % de 
horário de trabalho de neonatologistas 
alocados a esta valência

Inclui Não inclui

Cuidados intensivos pediátricos: número de 
crianças submetidas a ventilação Não inclui Não inclui
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Anexo III
Prazos de entrega dos inquéritos por especialidade, em 2019 (1/3)
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Gráfico 1: Prazos de entrega dos inquéritos por especialidade, em 2019
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Anexo III
Prazos de entrega dos inquéritos por especialidade, em 2019 (2/3)
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Gráfico 2: Prazos de entrega dos inquéritos por especialidade, em 2019

Nº questionários no prazo Nº questionários fora do prazo

Nota: Neste gráfico não se encontram os dados referentes à especialidade de Medicina Geral e Familiar, para a qual foram recebidos 364 inquéritos, dos quais 300 
foram entregues no prazo e 64 foram entregues fora do prazo, uma vez que esta especialidade apresenta dados bastante díspares das demais.
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Anexo III
Prazos de entrega dos inquéritos por especialidade, em 2019 (3/3)
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Anexo IV
Análise à metodologia de atribuição de capacidades formativas – MGF

Unidade
Capacidades 
formativas 
atribuídas

IDG Conclusão Comentários

USF Foral 1 45,50 IDG inferior a 50 Ok, em maio o IDG era de 53,70
USF Lusitânia 1 73,80 IDG superior a 50
USF Matriz 1 60,50 IDG superior a 50
USF Planície 2 65,00 IDG superior a 50
USF Alfa Beja 2 83,10 IDG superior a 50
USF Descobrimentos 3 76,10 IDG superior a 50
USF Farol 2 73,30 IDG superior a 50
USF Ria Formosa 2 90,00 IDG superior a 50
UCSP Cantanhede 2 38,20 IDG inferior a 50 Em 2019 não apresentou IDG superior a 50
USF Briosa 2 62,30 IDG superior a 50
USF Fernando Namora 2 86,40 IDG superior a 50
USF Mondego 2 60,80 IDG superior a 50
USF Norton de Matos 2 46,90 IDG inferior a 50 Ok, em maio o IDG era de 55,40
UCSP Belmonte 2 55,40 IDG superior a 50
USF Grão Vasco 2 79,10 IDG superior a 50
USF Tondela 2 65,80 IDG superior a 50
USF Santiago de Leiria 2 82,00 IDG superior a 50
USF Almada 2 61,70 IDG superior a 50
USF Cova da Piedade 4 80,40 IDG superior a 50
USF Servir Saúde 2 81,10 IDG superior a 50
USF Vista Tejo 2 81,30 IDG superior a 50
USF Arco-Íris 4 75,50 IDG superior a 50
USF Santo António da Charneca 4 70,40 IDG superior a 50
UCSP Sesimbra 1 21,40 IDG inferior a 50 Em 2019 não apresentou IDG superior a 50
USF Marginal 3 82,30 IDG superior a 50

No que respeita à especialidade de MGF, uma vez que o único fator analisado pelo colégio para atribuição de capacidades formativas
é o IDG, selecionámos uma amostra de 25 unidades de saúde para as quais foram atribuídas capacidades formativas, e verificámos 
através dos dados constantes da página eletrónica Serviço Nacional de Saúde, o respetivo IDG em julho de 2019 (últimos dados 
disponíveis
à data do nosso relatório), de forma a aferir acerca do cumprimento da regra de que unidades com IDG inferior a 50 não têm 
capacidades formativas.

Conclusão: Em resultado da nossa análise, 
verificámos que, na amostra por nós analisada, 
existem 4 unidades de saúde cujo IDG era inferior 
a 50 em julho de 2019, verificando-se que em 
apenas 2 unidades este indicador era superior a 50 
em maio de 2019 (data da aferição efetuada pelo 
colégio de MGF).

Observamos, assim, uma inconsistência entre a 
regra que se encontra definida para atribuição de 
capacidades e as capacidades efetivamente 
atribuídas.

De acordo com o colégio de MGF, esta situação 
deve-se ao facto de que o critério apenas deverá 
ser aplicado integralmente no próximo processo de 
avaliação de idoneidade e capacidades formativas.
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Anexo V
Relatórios de visita

Os dados respeitantes às visitas e respetivos relatórios foram obtidos em 5 de agosto de 2019. 
No quadro à esquerda observamos que, na maioria das especialidades analisadas, existem visitas 
realizadas no ano de 2019, das quais ainda não resultou um relatório de visita homologado.

Estas situações encontram-se identificadas no quadro abaixo, observando-se que algumas das 
visitas foram realizadas no primeiro trimestre de 2019, demonstrando portanto que este 
processo pode demorar até mais de seis meses até à sua conclusão.

Especialidade
Número de 

visitas 
realizadas

Número de 
relatórios 
finalizados

Número de 
relatórios 
pendentes

Anatomia Patológica 20 11 9
Anestesiologia 11 6 5
Cirurgia Geral 10 7 3
Gastrenterologia 3 3 -
Ginecologia / Obstetrícia 3 2 1
Medicina Geral e Familiar 1 - 1
Oftalmologia 1 1 -
Otorrinolaringologia 2 - 2
Pediatria 3 3 -
Urologia 5 3 2

Total das especialidades analisadas 59 36 23

Especialidade Instituição visitada Data da 
visita

Anatomia Patológica Hospital de Santarém 20-02-2019
Anatomia Patológica CH Lisboa Norte, Santa Maria 24-05-2019
Anatomia Patológica CH Lisboa Central 07-06-2019
Anatomia Patológica CH Lisboa Ocidental 24-05-2019
Anatomia Patológica Hospital Garcia Da Orta 04-07-2019
Anatomia Patológica Hospital da Luz 24-06-2019
Anatomia Patológica Hospital Beatriz Ângelo 15-02-2019
Anatomia Patológica Hospital dos Marmeleiros 15-03-2019
Anatomia Patológica ULS Matosinhos 22-03-2019
Anestesiologia CH Barreiro Montijo 04-03-2019
Anestesiologia Hospital de Ponta Delgada 01-07-2019
Anestesiologia Hospital Figueira da Foz 15-01-2019
Anestesiologia CH Médio Ave 22-01-2019
Anestesiologia ULS Nordeste 05-02-2019
Cirurgia Geral Hospital de Santarém 31-05-2019
Cirurgia Geral ULS Baixo Alentejo 17-06-2019
Cirurgia Geral Hospital de Braga 27-05-2019
Ginecologia / Obstetrícia CH Oeste 27-06-2019
Medicina Geral e Familiar CUF Descobertas 17-05-2019
Otorrinolaringologia CH Tondela/Viseu 01-03-2019
Otorrinolaringologia CH Tâmega e Sousa 17-06-2019
Urologia HSO Guimarães 24-05-2019
Urologia CH Vila Nova de Gaia - Espinho 08-05-2019

Resumo das visitas e relatórios disponibilizados em 2019

Resumo das visitas para as quais não existe ainda relatório 
aprovado

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 mês
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
7 meses

Antiguidade dos relatórios pendentes para visitas realizadas 
em 2019

Número de relatórios
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