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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO IX

Outras disposições

Artigo 124º - A

Criação da Especialidade de Medicina de Urgência

1 - Em 2023 o Governo, em articulação com a Ordem dos Médicos, cria as condições 

necessárias para a instituição da especialidade de Medicina de Urgência.

2 – O acesso à especialidade de Medicina de Urgência obedecerá às mesmas regras e 

provas de acesso das demais especialidades.

Nota Informativa:

Em Portugal ainda não foi criada a especialidade de medicina de urgência, ao contrário 

do que acontece com a esmagadora maioria dos países europeus1.

O objectivo desta proposta é que sejam criadas equipas fixas e especializadas que 

possam reforçar o serviço de urgência do SNS, que se tem revelado nos últimos tempos 

                                                
1 Portugal quase isolado na Europa na falta de especialidade em medicina de urgência e emergência 
(dn.pt)
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tão deficitário. A inexistência destas equipas dificulta a dinâmica de equipa e impede a 

existência de equipas fixas pois os médicos têm que fazer o seu serviço normal e, para 

além desse, o serviço de urgências. O período pandémico e, posteriormente, o confliro 

na Ucrânia deixou esta necessidade ainda mais evidente. 

Atualmente, existe em Portugal uma competência em emergência médica, a que pode 

aceder qualquer médico, mas não há qualquer especialidade específica que englobe 

medicina de urgência e emergência.

O médico Vitor Almeida, que esteve na origem do manifesto que pede a criação da 

especialidade de Medicina de Urgência, tem tentado sensibilizar as autoridades 

competentes, nomeadamente a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde e o 

Governo, para criarem a especialidade da medicina de urgência, o que é identificado 

pelo referido médico como “uma lacuna no nosso sistema de saúde”2.

São Bento, 7 de Novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa

                                                
2 Manifesto pede criação da especialidade de Medicina de Urgência - Renascença (sapo.pt)
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