
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Declaração conjunta da Ordem dos Médicos (OM), da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e 
do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) 

 
Atentos ao processo de contratualização dos Cuidados de Saúde Primários, conforme o documento 
“Operacionalização da Contratualização nos Cuidados de Saúde Primários, para o Biénio 2020/2021” 
emitido pela ACSS, em dezembro de 2020 e atualizado em 01/03/2021, a Ordem dos Médicos, a Direção do 
Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar, a direção da Federação Nacional dos Médicos e a 
direção do Sindicato Independente dos Médicos, consideram que: 

 

1. O processo de avaliação rigoroso e transparente dos serviços de saúde, em geral, e dos Cuidados de 
Saúde Primários, em particular, é um elemento fundamental na melhoria contínua dos cuidados de 
saúde com impacto nas pessoas que a eles acedem e nos resultados alcançados. 

 

2. O ano de 2020 foi marcado pela necessidade de realocação de recursos humanos, físicos e 
organizacionais para o combate à pandemia, levando ao conhecido reajustamento de toda a carteira de 
serviços, que manteve mais de 95% dos doentes identificados nos seus domicílios, retirando pressão 
sobre a necessária resposta hospitalar para os doentes críticos. 

 

3. Nesta emergência os serviços e os seus profissionais responderam sempre e isso deveria bastar para a 
avaliação do ano atípico de 2020. 

 

4. Não se percebe que a ACSS venha agora propor uma matriz de contratualização para o ano de 2020, 
que não seja exclusivamente pelo cumprimento de um formalismo desinserido da realidade. 

 

5. Esta decisão é tardia, e não contribui para um processo de melhoria da qualidade, na medida que 
durante todo o ano de 2020 e, pelo menos, o primeiro trimestre de 2021 prevaleceu a necessidade de 
estruturar respostas à emergência da situação epidemiológica e à retoma do normal funcionamento 
das unidades. 

 
 
Pelo que se propõe: 

1. Suspensão da execução da operacionalização da contratualização dos Cuidados de Saúde Primários 
conforme a que é definida pela ACSS no Documento “Operacionalização da Contratualização nos 
Cuidados de Saúde Primários - Biénio 2020/2021” de 01/03/2021. 

 
2. Ajustamento à realidade nacional, com ponderação local, da avaliação das unidades de saúde no ano 

de 2021, tendo em conta o histórico até 2019 e a realocação de recursos do contexto do combate à 
pandemia no ano de 2020, primeiro trimestre de 2021, e previsivelmente o restante do ano de 2021. 

 
3. Rever o modelo de contratualização nas suas forças e deficiências para aplicação em 2022, com início 

do processo em outubro de 2021, nomeadamente quanto à definição dos objetivos que lhe estão 
subjacentes, à adequação dos indicadores a esses objetivos e à ponderação específica de cada 
dimensão, com respeito pela missão das unidades de saúde, do perfil dos seus profissionais, e das 
necessidades dos cidadãos que a elas recorrem. 

 
Lisboa, 14 de abril de 2021 
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