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Desafios   
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Necessidades de médicos especialistas suficientes para suprir carências de forma generalizada em 
diversas instituições. 
 
Décadas de desequilíbrio entre a procura e a oferta de profissionais. 
 
Só a partir dos anos 90 é que se conseguiu começar a inverter essa situação aumentando 
significativamente o número de vagas nas faculdades de medicina. 
 
Uma das profissões com maior tempo de formação (entre 9 a 12 anos para formar um especialista) 
pelo que a correção do desequilíbrio é naturalmente um processo longo. 
 
Envelhecimento da população o que se traduz em maiores necessidades de cuidados de saúde.  
 
Problema agrava-se com a estrutura etária da classe médica o que precipitou um acréscimo do 
número de aposentações. 
 
Para além do desequilíbrio de profissionais verificou-se um incorreta distribuição dos especialistas 
pelo território nacional, com concentração em grandes centros urbanos e no litoral em detrimento 
das regiões do interior, gerando graves assimetrias e falta de médicos nessas regiões. 
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Distribuição de médicos especialistas pelo país 



Politicas de preenchimento de vagas para recém-especialistas 
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Atendendo aos desafios atrás enumerados tem sido seguida pelos diversos Governos uma politica de 
formação e consequente colocação – recrutamento – da totalidade dos médicos recém-formados.  
 
A partir de 2012 a contratação de médicos passou  a basear-se num procedimento de planeamento 
coordenado pela ACSS com a colaboração das ARS, visando colocar os médicos disponíveis em função 
das necessidades identificadas  como mais criticas. 
 
 



Vagas para recém-especialistas 
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Em relação ao concurso de 2013 para recrutamento de 437 especialistas  hospitalares, o mesmo teve 
como objetivo essencial colmatar as carências de profissionais das instituições do SNS e entre estas as 
localizadas nas zonas mais periféricas do país para deste modo minimizar as assimetrias ainda 
verificadas. 
 
Foram consideradas as carências de especialistas ao nível de cada especialidade e instituição, que já 
estavam identificadas, em articulação com os aspetos organizativos da estruturação da rede hospitalar 
e as situações mais criticas sinalizadas por cada um das Administrações Regionais de Saúde. 
 
Procurou-se abranger o maior numero possível de instituições e colmatar as necessidade das 
instituições de saúde localizadas em zonas mais periféricas, nomeadamente: Interior Norte, Interior 
Centro, Alentejo e Algarve. 
 

45% das vagas colocadas a concurso 



Colocação de médicos recém-especialistas 
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 Regime transitório previsto no Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro. 

 
Aplicável aos médicos que iniciaram o internato entre abril de 1998 e fevereiro de 2009. 
 
Abrange as especialidades/estabelecimentos identificados como carenciados: 

 
No início do internato médico; 
 
No final do internato médico. 

 
 
 Regime de recrutamento obedece a procedimento concursal simplificado. 

 
Aplicável aos médicos que concluem cada época do internato. 

 
 Enquanto decorre o procedimento, os contratos mantêm-se em vigor.  

 
 Os contratos cessam: 

 Com a celebração do contrato por tempo indeterminado; 
 Em qualquer momento, com aviso prévio de 30 dias, mediante denúncia do médico; 
 Após o fim dos procedimentos simplificados, para os médicos que não sejam colocados 

em nenhum deles, mediante comunicação dos estabelecimentos, com aviso prévio de 60 
dias. 



Objetivos e medidas implementadas 
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O Ministério da Saúde tem vindo a desenvolver medidas para colmatar a falta de especialistas, pelo 
seu impacto destacam-se: 
 

O acordo entre o Ministério da Saúde e os Sindicatos Médicos – transição para o regime das 
40 horas semanais, aumento do período de trabalho na urgência, aumento do n.º de utentes 
por médico de família, contratação de 2000 especialistas num período de 2 anos. 
 
Abertura de concurso para colmatar as  necessidades de especialistas médicos – Em 2013: 
 Concurso para a colocação de 114 especialistas em Medicina Geral e Familiar; 
 Concurso para a colocação de 437 especialistas hospitalares; 
 Até ao final do ano concurso para a colocação de mais 315 especialistas. 
 
Abertura de concursos de 130 vagas para a categoria de Assistente Graduado Sénior - com o 
objetivo de amenizar as situações de falta de médicos seniores e as implicações nos processos 
de liderança e formação médica. 
 
Contratação de médicos aposentados – prorrogação da aplicação do DL 89/2010, de 21 de 
julho, através do Decreto-Lei n.º 94/2013, de 18 de julho  
Regime excecional de contratação pelos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de 
Saúde, de médicos aposentados que vigora até ao próximo dia 31 de julho de 2015. 
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Resultados esperados com o lançamento do concursos 



Elementos de suporte à definição do n.º de vagas para recém-especialistas 
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Indicação das 
necessidades por 
parte das 
Administrações 
Regionais de Saúde 

ELEMENTOS QUE SERVIRAM DE SUPORTE : 

Inventário de Recursos Humanos em 
Saúde, ACSS, Junho 2013 

(dados de 31.12.2012) 
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Estudo - Actuais e Futuras 
Necessidades Previsionais de 
Médicos (SNS), ACSS, Setembro 2011 

Relatório de Benchmarking – Hospitais EPE 
e PPP (dados a 31 de Dezembro de 2012), 
ACSS, Maio 2013 

ELEMENTOS QUE SERVIRAM DE SUPORTE A ESTA PROPOSTA (cont.): 

Elementos de suporte à definição do n.º de vagas para recém-especialistas 



Metodologia 
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I. Solicitação às ARS (entidades responsáveis pelo planeamento regional) de indicação 

do n.º vagas a abrir por especialidade e instituição e a respetiva prioridade. Esta 
definição regional inclui naturalmente uma articulação direta e próxima com cada 
uma das instituições. 
 

II. Para a distribuição do n.º total de vagas a abrir em cada especialidades foram 
considerados  entre outros os seguintes parâmetros: 
 
1. Eficiência produtiva (número de doentes padrão por médico ETC)  de acordo com 

os clusters do benchmarking hospitalar. 
 

2. Necessidades previsionais e efetivos existentes. 
 
III. Após a primeira proposta de distribuição são realizadas sucessivas interações com as 

ARS que permitem atingir um equilíbrio entre o numero de recém-especialistas e as 
necessidades consideradas prioritárias. 



Infeciologia 

12 

Evolução do n.º de especialistas de infeciologia 

Dados do inventário - 2012 



Infeciologia 
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N.º de especialistas de infeciologia formados e contratos em 2010 - 2013 



Infeciologia 
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Relativamente às especialidade de infeciologia: 
 
  - 6 formados (recém-especialistas) 

 2 formados em instituições da região LVT 

 4 formados na região Norte. 

 

- 2 Pedidos de abertura de vagas  

 1 pedido da região do Alentejo 

 1 pedido da região do Algarve 

 As regiões do Norte, Centro e LVT – Não apresentaram qualquer pedido para colocação 

de recém-especialistas para instituições da sua área de influência. 

P – Pedidos de abertura de vaga 

F – Formandos (recém-especialistas) 



www.acss.min-saude.pt 
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