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COMUNICADO 

 

Face às recentes notícias relacionadas com a publicação da Lei do Orçamento de Estado 

para 2022, as Comissões e Associações de Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar 

de todo o país uniram-se para uma tomada de posição conjunta, em defesa da especialidade. 

A Medicina Geral e Familiar é uma especialidade médica, oficialmente reconhecida como tal 

há mais de 30 anos, através da publicação do Decreto-Lei n.º 73/90. Orientada para os 

Cuidados de Saúde Primários, procura entender e abordar a pessoa como um todo, 

promovendo cuidados de saúde de forma personalizada (a cada um o que precisa), global 

(abrangendo todos os problemas de saúde), acessível (na proximidade das pessoas) e em 

continuidade (ao longo de toda a vida). 

Para o seu exercício, em Portugal, é necessário percorrer um caminho com duração de 

cerca de 11 anos, o qual tem início com 6 anos de Mestrado Integrado em Medicina, a que 

se segue 1 ano de formação geral e mais 4 anos de formação especializada em Medicina 

Geral e Familiar. É este bloco de 4 anos que distingue um médico especialista em 

Medicina Geral e Familiar de um médico sem especialidade. Durante a formação 

especializada, o médico interno adquire obrigatoriamente competências em Cuidados de 

Saúde Primários, Saúde Infantil e Juvenil, Saúde da Mulher, Saúde Mental, Cuidados em 

Situações de Urgência e Emergência e noutras áreas da Medicina. Esta formação, com 

duração de 4 anos, inclui momentos anuais de avaliação dessas competências e ainda um 

exame final. A complexidade deste processo, desenvolvido em instituições com idoneidade 

formativa regularmente verificada, garante a qualidade da formação e a preparação do 

Médico de Família para poder prestar assistência aos cidadãos em qualquer fase da vida, no 

âmbito das especificidades da Medicina Geral e Familiar. 

A entrada em vigor, no dia 28 de junho de 2022, da Lei n.º 12/2022 gerou uma grande 

preocupação e indignação junto dos Médicos de Família. Esta lei vem permitir que, caso não 

existam condições para assegurar a atribuição de Médico de Família a todos os utentes nos 

Agrupamentos de Centros de Saúde em que a cobertura seja inferior à média nacional, 

possam ser atribuídas listas de 1900 utentes a outros “médicos habilitados ao exercício 

autónomo da profissão”. Ou seja, esta lei permite que médicos sem especialidade façam 

o trabalho dos Médicos de Família, mesmo sem terem formação para tal. 

A importância e necessidade de atribuir a cada português um Médico de Família é 

indiscutível e, por isso mesmo, a resolução deste problema não pode passar pela colocação 
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de médicos sem especialidade nos centros de saúde. Atribuir uma lista de utentes a um 

médico sem especialidade não é o mesmo que atribuir aos portugueses um Médico de 

Família, com formação especializada para prestar cuidados de continuidade à população. 

Esta medida constitui um retrocesso, ameaçando não só a qualidade dos cuidados prestados 

pelos Cuidados de Saúde Primários, pilar do Serviço Nacional de Saúde (SNS), como 

também a qualidade da formação especializada em Medicina Geral e Familiar, 

descredibilizando a especialidade, contribuindo para a desmotivação dos profissionais e, 

consequentemente, para um agravamento do número de utentes sem Médico de Família a 

médio e longo prazo. A solução assenta na criação de estratégias sustentadas no tempo, por 

parte do Ministério da Saúde, que permitam formar e, acima de tudo, manter os Médicos de 

Família no SNS, não esquecendo o diálogo com todos os profissionais que procuram, em 

todas as circunstâncias, prestar os melhores cuidados à população portuguesa. 

Lamentamos o rumo que está a ser tomado num assunto que nos é tão significativo. 

Apesar de ser cada vez mais desafiante encontrar motivação para defender um SNS 

descredibilizado, queremos continuar a lutar por um sistema público de saúde à altura do que 

todos precisamos e podemos oferecer. 

 

Somos Médicos de Família. 

De luto pelo SNS. Em luta pela especialidade de Medicina Geral e Familiar! 

 

3 de julho de 2022 

 

 

Pelos Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar, 

 

Comissão de Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte (CMIMGFZN) 

Comissão de Internos de Medicina Geral e Familiar da Zona Centro (CIMGFZC) 

Comissão de Internos de Medicina Geral e Familiar da ARSLVT (CIMGF ARSLVT) 

Comissão de Internos de MGF do Alentejo (CIMGFA) 

Comissão de Internos de MGF do Algarve 

Comissão dos Internos de Medicina Geral e Familiar dos Açores 

Comissão de Internos de MGF da Região Autónoma da Madeira 

Associação dos Internos de MGF da Zona Norte (AIMGFZN) 

Associação de Internos de Medicina Geral e Familiar de Lisboa e Vale do Tejo (AIM LVT) 

AIMA - Associação de Internos MGF do Alentejo 

Associação dos Internos de Medicina Geral e Familiar dos Açores (AMIMGF RAA) 


