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N/referência: 
Normalização da Formação Médica Pós-graduada  

7 de maio de 2020 

 
        

 
 

 
Assunto: Estágios de Médicos Internos – COVID-19 

 

O Conselho Nacional do Internato Médico (CNIM) exerce funções de coordenação global do internato 

médico em colaboração com a ACSS. O CNIM tem acompanhado de muito perto a reestruturação dos 

estágios médicos em tempo de pandemia. Além das dezenas de reuniões que se multiplicaram ao nível 

das Comissões Regionais de Internato (CRIM), emitiu 4 posições com recomendações gerais que 

permitem agora assegurar uma maior transparência e equidade na reorganização do Internato Médico. 

Quem está no terreno de norte a sul do país sabe que a heterogeneidade de situações não permitiria 

tomar medidas transversais ao internato médico sem uma correcta medição e consequente conhecimento 

mais profundo da situação. Perante as implicações das medidas que são necessárias, optou-se por 

auscultar os intervenientes directos numa medida inédita a este nível e numa margem de tempo muito 

estreita. Os resultados de quase 7000 médicos (incluindo de 86% das direcções/ coordenações de 

internato médico [DIM/CIM]) foram analisados pormenorizadamente pelos conselheiros do CNIM. As suas 

conclusões permitem suportar as posições de consenso do CNIM quanto aos estágios de médicos 

internos em “tempo de COVID-19”. As conclusões do inquérito serão, entretanto, tornadas públicas de 

forma agregada. 

O regime jurídico do Internato Médico rege-se pelo Decreto-Lei nº 13/ 2018 regulamentado pela Portaria 

nº 79/ 2018 (RIM) e visa assegurar a elevada qualidade da formação médica pós-graduada.  

 

Assim, relativamente aos Médicos Internos de Formação Geral (IFGe): 

A Formação Geral tem como objectivo preparar o médico para o exercício autónomo e responsável da 

medicina. O programa da Formação Geral foi aprovado em anexo pela Portaria nº 268/ 2018. O 

cumprimento com aproveitamento dos blocos formativos e das acções de formação obrigatórias é 

condição para a conclusão com aproveitamento dessa Formação Geral. 
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O inquérito confirmou que durante estes meses de excepcionalidade mais de 80% dos IFGe realizaram 

actividade clínica útil e cumpriram os objectivos mínimos para a sua formação como médico autónomo. O 

estágio realizado em contexto COVID é na opinião do CNIM tempo formativo útil para a Formação Geral. 

• Os estágios realizados pelos IFGe durante o “período COVID” serão integrados nos blocos formativos 

que o respectivo DIM decidir.  

• O DIM poderá atribuir tempos diferentes de estágio a cada bloco formativo, de acordo com 

actividade praticada em tempo COVID. 

• A sequência dos blocos estágios não terão de ser contínuas. 

• O IFGe tem o direito à sua formação da forma o mais completa possível de acordo com a 

nova realidade. As compensações necessárias devem ser compensadas de uma forma 

proporcional entre os vários blocos formativos. 

• O plano formativo alterado pelo DIM será ratificado pela respectiva CRIM no final do período 

formativo através da emissão do certificado de conclusão da FG. No entanto, durante o Verão, 

a respectiva CRIM deverá avaliar os planos formativos, atendendo à possibilidade de novas 

ondas de COVID-19 e as suas consequências. 

• Quando o IFGe e DIM concluírem que houve um bloco formativo com uma qualidade de formação inferior 

ao mínimo: 

• O IFGe deve submeter um pedido de compensação de tempo ao seu DIM. O DIM informa o 

tempo de compensação que considere necessário, e submete à respectiva CRIM para a 

necessária autorização.  

• O prazo limite para submissão deste pedido é de 31 de julho de 2020. 

• O IFGe deve ter em atenção que se for necessário prolongar o tempo de internato 

médico de Formação Geral, posteriormente deverá submeter um pedido à ACSS para 

adiamento do início da Formação Especializada. 

• Os IFGe terão a classificação homologada pela respectiva CRIM após a data de 

conclusão do último bloco formativo / acção de formação obrigatória. 
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Relativamente aos Médicos Internos de Formação Especializada (IFE): 

Atendendo à necessidade de reestruturação do plano formativo da grande maioria de IFE, com a 

consequente impossibilidade legal de concluírem o internato médico até 31 de janeiro, vem o CNIM 

propor que: 

• A época de avaliação final de fevereiro/ março de 2021 ocorra excepcionalmente em maio de 2021. 

• O período formativo poderá terminar a 31 de março e a entrega dos respectivos CV deverá 

ocorrer até 10 de abril. 

• Deverá ser dada prioridade no reagendamento de estágios aos médicos internos do último ano de 

Formação Especializada. A formalização legal destes pedidos de compensação ou repetição segue o 

regulamentado pela Portaria 79/ 2018 com a justificação “COVID-19”. 

• O programa de formação tem de ser integralmente cumprido. 

• Serão possíveis adaptações, em particular em estágios opcionais, desde que com o 

parecer técnico favorável da Ordem dos Médicos, de acordo com o RIM.  

• Um estágio COVID pode ser integrado no programa.  

• Um estágio COVID faz parte do Curriculum Vitae do médico interno. 

A pandemia e as suas consequências na formação médica pós-graduada não terminaram. No entanto, 

faremos os possíveis para se retomarem as nossas actividades, incluindo os blocos formativos e 

estágios no Internato Médico, dentro das limitações e oportunidades que se criaram.  

Os Médicos Internos de Formação Especializada têm tido uma atuação e postura profissional, ética e 

cívica excepcionais e dignas de nota por todos. Os resultados objectivos do inquérito realizado aos 

DIM/CIM foram excepcionais no exaltar da qualidade médica, social e humana dos nossos IFE. O CNIM, 

composto por DIM/CIM, não poderia deixar de salientar este ponto que tanto nos deixa orgulhosos e 

esperançados num futuro brilhante da Medicina Portuguesa. Obrigado a todos. 

  

 

 

O Presidente do CNIM 

Prof. Doutor João Carlos Ribeiro 
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