
 
 

 
 

Perguntas e Respostas Frequentes sobre a Alteração ao Decreto-Lei N.º 50-A/2022, de 25 
de julho, operada pelo Decreto-Lei n.º 15/2023 de 24 de fevereiro 

 

I - Alterações a assinalar: 

 
i. Intervenção da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I. P. para a celebração 

de contratos de trabalho sem termo e na aquisição de serviços médicos quando em 

situações de manifesta necessidade, o estabelecimento de saúde que diste mais de 60 

Km de Lisboa, Porto ou Coimbra, tenha de majorar até 35% o valor hora máximo 

correspondente ao valor hora médio pago a título de trabalho suplementar em 2019 

(artigos 2.º e 5.º do DL n.º 50-A/2022); 

ii. Aferição do valor hora do trabalho suplementar em serviços de urgência (artigo 3.º do DL 

n.º 50-A/2022), incluindo o dos médicos internos;  

iii. Alteração ao valor hora na aquisição de serviços médicos (artigo 5.º do DL n.º 50-A/2022); 

iv. Comparabilidade dos custos associados ao trabalho suplementar e à aquisição de 

serviços médicos (artigo 6.º do DL n.º 50-A/2022); 

v. Prorrogação da vigência do regime excecional para reforço das equipas de urgência 

previsto no Decreto-Lei n.º 50-A/2022, até 31 de julho de 2023.  

 

II - Perguntas e Respostas Frequentes: 

1 - Pergunta: Quando entra em vigor o Decreto-Lei n.º 15/2023, de 24 de fevereiro? 

RESPOSTA: O Decreto-Lei n.º 15/2023, entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, ou 
seja, a 25 de fevereiro, mas produz efeitos desde 1 de fevereiro de 2023, com exceção das 
alterações introduzidas aos artigos 2.º, 3.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 50-A/2022, que produzem 
efeitos a partir de 1 de março de 2023. 

2 - Pergunta: Qual o prazo de vigência do Decreto-Lei n.º 50-A/2022, de 25 de julho? 

RESPOSTA: O Decreto-Lei n.º 50-A/2022, de 25 de julho, na redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 15/2023, de 24 de fevereiro, vigora até 31 de julho de 2023. 

3 - Pergunta: O que mudou no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 50-A/2022 (Autonomia de 
contratação)? 



 
 

 
 

RESPOSTA: Para a celebração de contratos de trabalho sem termo com médicos especialistas é 
agora necessária a obtenção de parecer prévio da Direção Executiva do Serviço Nacional de 
Saúde, I.P. (DE-SNS, I.P.). 

Ou seja, mantêm-se a competência do órgão máximo de gestão dos estabelecimentos de saúde 
com a natureza de entidade pública empresarial integrados no SNS para celebrar contratos de 
trabalho sem termo, mediante parecer prévio da DE-SNS, I.P. e sem necessidade de qualquer 
outra autorização, para além de necessidade de fundamentação quanto ao caráter permanente da 
necessidade e à finalidade de estabilização das equipas de urgências, bem como do cumprimento 
dos demais requisitos legais aplicáveis, nomeadamente a disponibilidade orçamental e de lugar 
vago no mapa de pessoal. 

4 - Pergunta: Quem pode ser contratado para trabalhar como médico especialista com 
contrato de trabalho sem termo? 

RESPOSTA: Considerado a comunicação eletrónica que foi remetida aos Conselhos de 
Administração, na sequência da abertura do procedimento concursal da 2.ª época de 2022, 
“considera-se que fica prejudicado e, consequentemente revogado o disposto no n.º 5 da Circular 
Informativa n.º 7/2022, de 5 de agosto, atualizada em 2022-08-19 e em 2022-09-23, no que 
respeita à contração de profissionais médicos recém-especialistas pelas entidades abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 50-A/2022, de 25 de julho”.  

Assim, a celebração de contratos de trabalho sem termo com médicos especialistas e/ou recém 
especialistas decorre nos termos do disposto no artigo 2.º do referido diploma, para as 
especialidades com serviço de urgência, interna e externa, e até 31 de julho de 2023. 

5 - Pergunta: Existe algum limite de tempo para a celebração dos contratos de trabalho sem 
termo? 

RESPOSTA: O regime excecional previsto no Decreto-Lei n.º 50-A/2022, de 25 de julho, vigora 
até 31 de julho de 2023, data até a qual poderão as entidades proceder ao recrutamento de 
médicos especialistas para a estabilização das equipas de urgências e para fazer face às 
necessidades permanentes do serviço, celebrando contratos de trabalho sem termo, nos termos 
do disposto no artigo 2.º. 

6 - Pergunta: Qual é o procedimento para a obtenção do parecer prévio da DE-SNS, I. P.? 

REPOSTA: Os serviços e estabelecimentos de saúde integrados no SNS devem instruir o pedido 
de parecer prévio, fundamentado e remetê-lo para a DE-SNS, I.P., por email, para geral@sns.min-
saude.pt, acompanhado da seguinte informação: 

1. Nome completo do médico; 

2. Número de identificação fiscal do médico; 

3. Especialidade; 

4. Declaração do médico, sob compromisso de honra, de que não possuía contrato de 
trabalho sem termo há pelo menos três meses com estabelecimentos de saúde integrados 
no Serviço Nacional de Saúde. 
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7 - Pergunta: O que mudou no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 50-A/2022 (Trabalho suplementar 
em serviços de urgência)? 

RESPOSTA: As principais mudanças introduzidas no artigo 3.º são as seguintes:  

1. Estão concretizadas as três situações em que se aplicam os valores hora previstos no n.º 
2:  

i. trabalho suplementar realizado em período noturno (em dias úteis), ao sábado 
(diurno e noturno), ao domingo (diurno e noturno) ou ao feriado (diurno e noturno), 
para assegurar o funcionamento do serviço de urgência externa; 

ii. trabalho suplementar realizado em estabelecimento que diste a mais de 60 km de 
Lisboa, do Porto ou de Coimbra, em qualquer período, diurno ou noturno, e em 
qualquer dia da semana, incluindo sábado, domingo e feriado; ou  

iii. trabalho suplementar realizado para assegurar o funcionamento da rede de 
urgências metropolitanas por médico pertencente a mapa de pessoal de entidade 
distinta daquela em que funciona esse serviço de urgência. 

 
2. Nas situações não abrangidas pelo número 3, o valor hora devido corresponde a 75% do 

valor hora previsto nas alíneas do número 2, em função do número de horas de trabalho 
suplementar realizadas. 
 

3. Nos casos em que o valor hora resultante da aplicação das regras definidas no Decreto-
Lei n.º 62/79, de 30 de março, seja superior aos valores hora nos termos previstos nos 
pontos anteriores, acresce 15 % ao valor hora resultante da aplicação daquele decreto-
lei. 
 

4. Para efeitos do volume de horas suscetível de determinar a aplicação do número 2, é 
considerado o somatório das horas de trabalho suplementar prestadas desde 1 de 
fevereiro de 2023.  

8 - Pergunta: O que muda em relação ao trabalho suplementar realizado por médico interno? 

RESPOSTA: Em relação ao trabalho suplementar realizado por médico interno que integre a 
escala de urgência no período noturno, ao sábado, domingo e feriado, em estabelecimento que 
diste a mais de 60 km de Lisboa, do Porto ou de Coimbra ou para assegurar o funcionamento da 
rede de urgências metropolitanas, os valores hora previstos no  n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 50-A/2022 aplicam-se na proporção de 50 % ou, quando mais favorável, uma majoração de 10 
% sobre o valor hora resultante da aplicação das regras definidas no Decreto-Lei n.º 62/79, de 30 
de março. 

Quando o trabalho suplementar realizado por médico interno no período diurno e em dia útil da 
semana, em estabelecimento que diste a masi de 60 km de Lisboa, Porto ou Coimbra ou não seja 
para assegurar o funcionamento da rede de urgências metropolitanas, o valor hora devido pelo 
trabalho suplementar corresponde a 75% dos valores hora previstos nas alíneas do n.º 2 do artigo 
3.º do Decreto-Lei n.º 50-A/2022 em função do número de horas de trabalho suplementar 
realizadas. 



 
 

 
 

Nos casos em que o valor hora resultante da aplicação das regras definidas no Decreto-Lei n.º 
62/79, de 30 de março, seja superior aos valores hora previstos nos termos dos pontos anteriores 
os médicos internos têm direito a uma majoração de 10 % sobre o valor hora resultante da 
aplicação das regras definidas no Decreto-Lei n.º 62/79, de 30 de março. 

 

9 - Pergunta: O que mudou no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 50-A/2022 (Aquisição de serviços 
médicos)? 

RESPOSTA: Ao artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 50-A/2022, de 25 de julho, foram introduzidas duas 
mudanças significativas: 

i. O valor máximo por hora para contratos de aquisição de serviços com pessoal médico 
passou a corresponder ao valor hora médio pago, por entidade, a título de trabalho 
suplementar em 2019, e não ao valor hora mais elevado da remuneração base previsto 
na tabela remuneratória aplicável aos trabalhadores integrados na carreira médica ou 
especial médica.  

ii. Em situações excecionais de manifesta necessidade, designadamente suscetíveis de 
determinar o encerramento de serviço de urgência externa ou que esteja em causa 
serviço ou estabelecimento de saúde que diste a mais de 60 km de Lisboa, do Porto 
ou de Coimbra, desde que obtido parecer prévio da DE-SNS, I.P., o órgão máximo de 
gestão, pode autorizar o pagamento a médicos especialistas de um valor até 35% 
superior ao previsto no número anterior. 

10 - Pergunta: Como é que se apura o novo valor máximo por hora, por entidade, para os 
contratos de aquisição de serviços médicos? 

RESPOSTA:  

O novo valor máximo por hora para os contratos de aquisição de serviços com pessoal médico é 
apurado, distinguindo entre médicos especialistas, médicos internos e médicos sem 
especialidade, nos seguintes termos: 

Médicos especialistas 

Valor hora médio pago a título de trabalho suplementar em 2019, não contabilizando as horas 
prestadas em regime de prevenção e considerados os encargos decorrentes das atualizações 
salariais anuais. 

Médicos internos e sem especialidade 

Valor hora médio pago a título de trabalho suplementar em 2019 e considerados encargos 
decorrentes das atualizações salariais anuais. 

11 - Pergunta: Em que situação pode ser autorizado o pagamento por aquisição de serviços 
médicos a médicos especialistas de um valor até 35% superior ao valor hora médio pago, 
por entidade, a título de trabalho suplementar em 2019? 



 
 

 
 

RESPOSTA: Pode ser pago um valor, até 35%, superior ao valor hora médio pago, por entidade, 
a título de trabalho suplementar em 2019, em situações de manifesta necessidade, 
designadamente suscetíveis de determinar o encerramento dos serviços de urgência externa ou 
que esteja em causa serviço ou estabelecimento de saúde que diste a mais de 60 km de Lisboa, 
do Porto ou de Coimbra, desde que obtido parecer prévio da DE-SNS, I.P. 

 

12 - Pergunta: Quais são as consequências de atos praticados em violação dos números 1 
e 2 do artigo 5.º do DL n.º 50-A/2022? 

RESPOSTA: São nulos e determinam responsabilidade civil, financeira e disciplinar por parte dos 
gestores das entidades abrangidas pelo regime estabelecido no presente decreto-lei. 

 

13 - Pergunta: O que muda no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 50-A/2022 (Custos com o trabalho 
suplementar e aquisição de serviços médicos)? 

RESPOSTA: O limite de custos associados ao trabalho suplementar e à aquisição de serviços 
médicos refere-se ao ano de 2019, em vez do último semestre desse ano.  

 

14 - Pergunta: Se houver necessidade de ultrapassar o volume de custos associados ao 
trabalho suplementar e à aquisição de serviços médicos, assumidos em 2019, em que 
momento deve ser solicitada autorização para o poder ultrapassar? 

RESPOSTA: Quando seja já expectável que vai ser necessário ultrapassar o volume de custos 
associados ao trabalho suplementar e à aquisição de serviços médicos, tendo por referência os 
custos assumidos no ano de 2019, o órgão máximo de gestão submete, de imediato, o respetivo 
pedido de autorização excecional para ultrapassar os referidos limites, ao membro do Governo 
responsável pela área da saúde, fazendo acompanhar o pedido da necessária fundamentação 
sobre os motivos de urgência e absoluta necessidade, bem como do comprovativo do efetivo 
pagamento já assegurado, e indicação da data em que se prevê ter necessidade de atingir  valores 
superiores aos pagos em 2019,  discriminando o efeito associado às atualizações salariais anuais, 
sem prejuízo de outros elementos que venham a ser solicitados pela tutela.  

 
ACSS, I.P., 03-03-2023. 


