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Portaria n.º 206/2017 
Considerações e Pedido de Esclarecimento 

 

Com a publicação da Portaria n.º 206/2017, de 7 de julho, foi criado 
um procedimento excecional de colocação na formação específica 
dos 114 médicos indiferenciados, candidatos ao Concurso de 
Ingresso no Internato Médico IM2015. 

Ainda que, na generalidade, a ANEM considere positivo o 
reconhecimento pela tutela de um problema de direito transitório 
e a apresentação de um modus operandi de resolução do mesmo, 
não podemos ignorar o levantamento pela presente Portaria de 
questões transversais a todos os candidatos a concursos de 
Ingresso no Internato Médico. 

Apesar do aparente subaproveitamento de vagas evidenciado pelo 
Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, e de também ser vontade 
da ANEM que haja uma efetiva maximização das vagas da 
Formação Específica, consideramos que haverá formas mais justas 
e sustentadas de alcançar a mesma, nomeadamente em concursos 
de Ingresso no Internato Médico futuros. De facto, uma das medidas 
que poderá contribuir para o objetivo enunciado é a antecipação do 
limite de desvinculação do programa de formação para o dia 30 de 
abril do ano em que o médico pretenda candidatar-se a novo 
procedimento concursal, ao invés do dia 31 de maio atualmente 
vigente, como proposto pelo Conselho Nacional do Médico Interno 
(CNMI), e subscrito pela ANEM. Deste modo, e como já temos vindo 
a manifestar junto da tutela, será permitida uma atualização 
atempada do mapa de vagas anual para efeitos de ingresso no 
internato médico, com o aproveitamento das vagas deixadas pelos 
médicos que desistem do respetivo programa de formação 
específica e rescindem contrato. Assim, uma vez conhecidas estas 
situações, não devemos assumir que estas vagas libertas sejam 
alocadas exclusivamente a regimes excecionais, devendo sim 
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tornar-se regra o aproveitamento das mesmas através da sua 
integração no concurso geral de acesso à formação específica.  

Ademais, uma escolha informada e consciente por parte de todos 
os candidatos a programas de formação no âmbito do Internato 
Médico deverá ser sempre privilegiada e nunca colocada em causa 
pela ausência de transparência em processos que se querem 
isentos e sérios, e que correspondam às legítimas expectativas dos 
médicos portugueses.  

Assim, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina solicita 
os seguintes esclarecimentos ao Senhor Ministro da Saúde, 
Professor Doutor Adalberto Campos Fernandes: 

1. De que forma é assegurada a igualdade de oportunidades 
de formação entre os candidatos tanto do Concurso de 
Ingresso no Internato Médico IM2015 como dos Concursos 
que se sucederam e os médicos abrangidos pela presente 
Portaria? 

 

2. Sendo a presente Portaria omissa em várias matérias, como 
decorrerá o processo de escolha da vaga de formação 
específica pelos médicos abrangidos pela mesma, 
nomeadamente no que concerne: 

- O número de vagas disponibilizadas; 

- As especialidades que estarão disponíveis para escolha; 

- Os determinantes da ordem em que decorrerá a escolha das 

vagas. 

 

3. É intenção da tutela sistematizar este concurso, 
transformando uma norma transitória numa situação regular? 
Se sim, em que trâmites? 
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Se, por um lado, é verdade que esta Portaria surge da necessidade 
de resolver um problema de direito transitório gerado aquando da 
transição do Regime Jurídico de Internato Médico do Decreto-Lei n.º 
203/2004 para o Decreto-Lei n.º 86/2015, por outro não é verdade 
que a criação da mesma resolva o problema de base, como é 
entendido pela tutela. Não poderemos nunca esquecer-nos que o 
problema maior tem a sua origem na ausência de um verdadeiro 
Planeamento Integrado da formação médica, com a consequente 
criação de médicos indiferenciados e compromisso da qualidade da 
prestação de cuidados de saúde em Portugal, com efeitos nefastos 
para todo o cidadão português. Deste modo, todos os esforços 
devem ser encetados no sentido de minimizar e eliminar o número 
de colegas que, por ausência de opção, vêm a sua formação 
interrompida, ano após ano. Este mesmo problema da formação 
médica portuguesa não verá um fim próximo se a tutela mantiver 
a postura de passividade, com um evitável (mas perpetuado) 
agravamento do mesmo. 

A ANEM continuará a trabalhar com as demais entidades na defesa 
dos verdadeiros interesses dos estudantes de Medicina portugueses, 
nas matérias que se prendam com a melhor formação dos futuros 
jovens médicos portugueses. 

A ANEM encontra-se, como sempre, disponível para esclarecer 
qualquer questão, através de geral@anem.pt. 

  

 
 

______________________ 

Ana Rita Ramalho 
Presidente da ANEM 


