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   Dificuldade em fixar jovens médicos no interior do país leva SRNOM a 
lançar projeto de investigação, em parceria com o IPB
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DESTAQUE
PRÉMIO BANCO 
CARREGOSA/ 
SRNOM 2017
Apoiar e incentivar a investigação 
clínica , como forma de melhorar 
a Medicina em Portugal, é o 
grande objetivo do prémio 
Banco Carregosa/SRNOM. 
Pelo segundo ano consecutivo, 
as duas entidades uniram-se 
para distinguir trabalhos de 
investigadores portugueses. 
Filipe Sousa Cardoso,  Ana 
Luísa Neves e Luís Guimarães 
Pereira foram os vencedores 
que arrecadaram o galardão 
principal e as duas menções 
honrosas, respetivamente, numa 
cerimónia que decorreu no dia 
19 de fevereiro. Em entrevista à 
«nortemédico», Maria Cândida 
Rocha e Silva, presidente do CA 
do Banco Carregosa, confessou 
que apoiar causas e instituições 
com impacto na comunidade faz 
parte do compromisso social da 
instituição.  pág. 06

VISITA CENTRO 
HOSPITALAR DE 
VILA NOVA DE GAIA/
ESPINHO 
No dia 27 de março, o bastonário 
da OM e o presidente do CRNOM 
foram inteirar-se dos problemas  
deste Centro Hospitalar. Em 
reunião do Conselho Médico do 
hospital, a maioria dos diretores 
de serviço manifestou a sua 
disposição para apresentar a 
demissão se “a situação caótica” 
do hospital se mantivesse. pág. 36

DESTAQUE
BRAGANÇA: COMBATE 
À INTERIORIDADE
A dificuldade em fixar jovens 
médicos no interior do país 
tem sido uma realidade 
desde há já alguns anos. Esta 
questão motivou o CRNOM 
a organizar uma visita ao 
distrito de Bragança, no dia 2 
de fevereiro, com o objetivo 
de encontrar respostas aos 
constrangimentos sentidos 
na região. A iniciativa foi 
acompanhada pelo Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo e pelo 
bastonário da Ordem dos 
Médicos, Miguel Guimarães. 
O CRNOM aproveitou a 
oportunidade para fazer a 
apresentação de um projeto de 
investigação que visa encontrar 
respostas para este problema. 
“Determinantes da fixação no 
espaço laboral – uma perspetiva 
dos profissionais de medicina” 
é o nome do estudo que irá 
ser desenvolvido por uma 
equipa de 12 investigadores, 
com a coordenação de Maria 
Augusta Romão da Veiga 
Branco, professora do Instituto 
Politécnico de Bragança. pág. 19

RECEÇÃO AO MÉDICO 
INTERNO 
As sub-regiões de Braga, 
Viana do Castelo, Porto e Vila 
Real organizaram sessões 
de acolhimento dos médicos 
internos do Ano Comum e do 1º 
Ano de Formação Específica. 
Dar a conhecer a organização do 
internato e os serviços da Ordem 
dos Médicos foram os objetivos 
principais destas sessões, este 
ano marcadas  pelas recentes 
alterações na legislação que rege 
o internato médico. pág. 40
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Estatuto editorial 
1. A nortemédico é uma revista de 
publicação trimestral, propriedade 
da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos.
2. A nortemédico é dirigida pelo 
Presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos.
3.  A nortemédico é constituída por: 
um Conselho Editorial, integrado 
pelos membros do Conselho 
Regional do Norte e Presidentes 
dos Conselhos Sub-regionais do 
Norte - Alberto Costa, Alberto Pinto 
Hespanhol, Álvaro Pratas Balhau, 
Ana Correia de Oliveira, Ana Ferreira 
de Castro, André Santos Luis, 
António Andrade, António Sarmento, 
Caldas Afonso, Carlos Mota Cardoso, 
Dalila Veiga, Diana Mota, Francisco 
Mourão, Luciana Couto, Lurdes 
Gandra, Margarida Faria, Nelson 
Rodrigues, Rui Capucho - por forma 
a garantir o rigor e a qualidade dos 
seus conteúdos.
4. A nortemédico respeita os 
direitos, liberdades e garantias 
constitucionalmente consagrados, 
cumprindo a Lei de Imprensa, 
nomeadamente, assegurando 
o respeito pelos princípios 
deontológicos e ético-profissionais 
do Jornalista e, bem assim, o 
respeito pela boa-fé dos leitores.
5. A nortemédico é uma publicação 
informativa, isenta e independente 
de qualquer influência político-
partidária, económica, religiosa ou 
ideológica, observando os princípios 
e diretrizes definidos no presente 
Estatuto Editorial e pela sua Direção.
6. A nortemédico orienta-se por 
princípios e valores de ética, precisão 
e responsabilidade, estando 
direcionada para a comunidade 
médica, em toda a sua extensão.
7. A nortemédico tem como 
objetivo oferecer conteúdos 
rigorosos no âmbito da atividade 
médica, difundindo informações, 
notícias e legislação publicada 
relativas à comunidade médica e à 
profissão.
8. A nortemédico visa a divulgação 
de eventos científicos e culturais 
e, bem assim, de informação 
institucional, entrevistas e artigos 
de opinião no seio da comunidade 
médica.



	 27	 Prova	Nacional	de	Seriação	2017
	 	 Ordem	dos	Médicos	denuncia	

irregularidades	no	processo	
de	correção	da	Prova	

	 28	 Licenciatura	em	“Medicina	
Tradicional	Chinesa”

	 	 «Cedência	a	interesses	
comerciais	e	publicitários»	

	 29	 Novo	Regime	Jurídico	do	
Internato	Médico

	 	 «Aspetos	positivos	mas	
muitas	insuficiências»	

	 30	 Presença	da	SRNOM	na	
Comunicação	Social

	 	 Destaque	de	notícias	e	intervenções	
sobre	temas	da	atualidade	

	 	 ARTIGOS
	 31	 «O	homem	e	a	sua	obra»
	 	 Discurso	do	Prof.	Carlos	Mota	

Cardoso	proferido	na	sessão	de	
homenagem	a	Artur	Santos	Silva

	 34	 «Evolução	do	Sistema	de	Saúde	
português	e	o	envelhecimento	
da	nossa	população»

	 	 Por	Isabel	Cachapuz	Guerra

	 35	 «O	drama	da	bola	de	Berlim»
	 	 Por	Francisco	Ribeiro	Mourão

	 	 NOTÍCIAS

	 	
	 36	 Visita	ao	Centro	Hospitalar	de	

Vila	Nova	de	Gaia/Espinho	
	 	 Bastonário	da	OM	e	presidente	

do	CRNOM	foram	inteirar-se	dos	
problemas	daquele	Centro	Hospitalar.	
Responsáveis	partilharam	com	a	
OM	os	principais	constrangimentos	
que	têm	afetado	a	qualidade	
dos	cuidados	prestados	

	 	
	 	 Receção	ao	Médico	Interno
	 	 Sub-regiões	de	Braga,	Viana	do	

Castelo,	Porto	e	Vila	Real	organizaram	
sessões	de	acolhimento	em	época	
de	importantes	alterações	na	
legislação	sobre	o	Internato	

	 40	 Braga	(18	jan)	
	 	 “Bem-vindos	ao	Internato	Médico”

	 42	 Viana	(15	fev)
	 	 “A	Ordem	dos	Médicos	

somos	todos	nós”

	 44	 Porto	(19	fev)
	 	 “Respeito	por	quem	pratica	

atos	médicos”

	 46	 Vila	Real	(20	mar)
	 	 Pela	formação	de	qualidade

	 04	 EDITORIAL
	 	 António	Araújo,		

Presidente	do	CRNOM	

	 	 DESTAQUE:
	 	 CERIMÓNIA	DE	ENTREGA	

DO	PRÉMIO	BANCO	
CARREGOSA/SRNOM

	 	
	 06	 Incentivar	a	investigação	

clínica	em	Portugal
		 	 Pelo	segundo	ano	consecutivo,	

as	duas	instituições	uniram-se	
para	distinguir	trabalhos	de	
investigadores	portugueses

	 12	 «Apoiar	causas	e	instituições	
com	impacto	na	comunidade»	

	 	 Entrevista	a	Maria	Cândida	
Rocha	e	Silva,	Presidente	do	
CA	do	Banco	Carregosa

	 	 DESTAQUE:
	 	 BRAGANÇA:	COMBATE	

À	INTERIORIDADE

	 	
	 19	 CRNOM	organizou	

visita	a	Bragança
	 	 A	dificuldade	em	fixar	jovens	

médicos	no	interior	do	país	motivou	
o	CRNOM	a	organizar	uma	visita	
ao	distrito	de	Bragança,	no	dia	2	de	
fevereiro,	com	o	objetivo	de	encontrar	
respostas	aos	constrangimentos	
sentidos	na	região.	A	iniciativa	foi	
acompanhada	pelo	Secretário	de	
Estado	Adjunto	e	da	Saúde,	Fernando	
Araújo	e	pelo	bastonário	da	Ordem	
dos	Médicos,	Miguel	Guimarães	

	 22	 «Determinantes	da	fixação	no	
espaço	laboral	–	uma	perspetiva	
dos	profissionais	de	medicina»

	 	 CRNOM	promove	estudo	sobre	
as	expectativas	dos	médicos	e	os	
incentivos	que	os	podem	levar	a	
optar	pelas	regiões	do	interior	do	
país.	Entrevista	com	Maria	Augusta	
Romão	da	Veiga	Branco,	professora	
do	IPB	e	coordenadora	do	projeto

		 	 TRIBUNA	DO	CRN

	 	
	 27	 Preparar	o	SNS	para	a	crise	da	gripe
	 	 «Apostar	no	internamento	hospitalar	

domiciliário	e	no	papel	do	cuidador	
informal	ajudaria	a	diminuir	a	pressão	
nos	serviços».	Artigo	de	opinião	do	
Prof.		António	Araújo,	no	jornal	Público	
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	 48	 Assembleia	Regional	aprovou	
Relatório	e	Contas	de	2017

	 	 “Estamos	no	caminho	certo”.	
António	Araújo	destacou	a	qualidade	
do	que	tem	sido	feito	na	instituição.	

	 	
	 50	 Assinatura	de	Protocolo	de	

Cooperação	SRNOM	–	APAH
	 	 Realização	de	conferências	e	

formação	no	domínio	da	gestão	em	
saúde	são	os	principais	objetivos	
do	protocolo	estabelecido	entre	a	
SRNOM	e	a	Associação	Portuguesa	
de	Administradores	Hospitalares		

	 	
	 52	 Reunião	Rui	Rio/

Ordem	dos	Médicos
	 	 O	líder	do	PSD	reuniu	com	

a	Ordem	dos	Médicos	para	
ouvir	de	viva	voz	a	sua	posição	
sobre	os	constrangimentos	
sentidos	no	setor	da	Saúde

	 	
	 54	 Dia	da	FMUP	2018
	 	 A	Faculdade	de	Medicina	da	

Universidade	do	Porto	assinalou	os	
193	anos	de	ensino	médico	no	Porto.	
“Respeitar	o	passado,	perspetivar	o	
futuro:	um	olhar	sobre	a	FMUP”	foi	
o	tema	da	intervenção	do	Professor	
Walter	Osswald,	o	orador	convidado		

	 	
	 58	 107º	Aniversário	da	

Universidade	do	Porto
	 	 Universidade	do	Porto	comemorou	

107	anos	de	história.	Cerimónia	
ficou	marcada	pela	intervenção	
de	Augusto	Santos	Silva,	Ministro	
dos	Negócios	Estrangeiros	e	antigo	
estudante	e	professor	da	U.Porto	

	 60	 «Farmacêuticos:	Compromisso	
com	a	Cidadania»

	 	 O	presidente	do	CRNOM	fez-se	
representar	em	debate		sobre	
alargamento	dos	serviços	prestados	
nas	farmácias	comunitárias

	 62	 VI	AEICBAS	Biomedical	Congress
	 	 «Uma	abordagem	multidisciplinar	

das	ciências	da	vida».	Prof.	António	
Araújo	foi	orador	de	sessão	intitulada	
“Oncologia	–	Uma	visão	global	
de	uma	problemática	global”		

	 64	 Ana	Ferreira	Castro	integra	
a	nova	direção	da	EORTC

	 	 Oncologista	do	Centro	Hospitalar	
do	Porto	e	membro	do	CRNOM	é	a	
única	portuguesa	e	o	mais	jovem	
titular	de	um	cargo	na	direção	
da	European	Organisation	for	
Research	and	Treatment	of	Cancer

	 65	 XXIX	Jornadas	de	Atualização	
Cardiológica	do	Norte	para	MGF

	 	 A	análise	e	a	discussão	dos	
temas	mais	atuais	na	área	da	
Cardiologia,	num	evento	que	é	
“um	marco	em	termos	de	caráter	
científico	e	de	qualidade”	

	 66	 Dia	Mundial	da	Saúde	2018
	 	 António	Marques	da	Silva,	

Serafim	Guimarães	e	José	Artur	
Paiva	foram	distinguidos	com	
a	Medalha	de	Ouro	de	Serviços	
Distintos	do	Ministério	da	Saúde		

	 68	 Convívios	Científicos	da	CMEP
	 	 “Doenças oncológicas e profissionais 

de Saúde”,	com	Vítor	Veloso,	“Uma 
visão particular sobre os problemas 
na saúde cardiovascular. A solução 
estará na prevenção? An old-timer”,	
com	Mário	Espiga	de	Macedo	e	“A 
Dor no século XXI”, com	João	Páscoa	
Pinheiro,	foram	os	temas	do	trimestre

	 	 CULTURA

	 	
	 72	 «Porto	Revisitado»
	 	 «Um	percurso	pelo	Centro	Histórico	

e	pela	identidade	portuense».
	 	 1:	Da	Praça	da	Liberdade	à	

Ribeira	(com	passagem	por	
S.Bento,	Pelames,	rua	Escura,	
Sé,	Grilos,	ruas	da	Bainharia	e	
Mercadores,	e	Praça	da	Ribeira)

	 74	 “A	influência	das	telenovelas	
brasileiras	na	cultura	portuguesa	
na	era	pós	25	de	Abril”

	 	 Tertúlia	/	concerto	na	SRNOM	foi	
ponto	de	encontro	de	“duas	culturas	
distintas	que	se	complementam	
e	partilham	o	mesmo	dialeto”

	 76	 «Poemas	com	Melodia»
	 	 “Camilo	Castelo	Branco,	o	

legado	de	um	romântico”	ao	
som	da	música	de	Vítor	Blue	

	 78	 «Silhouettes»
	 	 Marina	Pacheco	(soprano)	e	Olga	

Amaro	(piano)	conduziram	o	público	
numa	viagem	aos	anos	1920-30	

	 	
	 80	 8º	Ciclo	de	Jazz	na	Ordem
	 	 Miguel	Ângelo	Quarteto	(em	

9	de	março)	e	Renato	Dias	Trio	
(em	29	de	março)	abriram	o	
Ciclo	de	Jazz	na	Ordem	2018

	 82	 Fernando	Marques	Ensemble
	 	 Renovação	da	sonoridade	coimbrã

	 84	 «Psicanalisarium.	Quatro	
Crianças	no	Divã»

	 	 Obra	coordenada	por	Ana	Belchior	
Melícias	foi	apresentada	na	
SRNOM	por	Jaime	Milheiro	

	 86	 «Injuries	and	health	
problems	in	football»

	 	 João	Espregueira	Mendes	apresentou	
na	SRNOM	aquela	que	é	já	
considerada	“uma	obra	de	referência	
em	matéria	de	lesões	no	futebol”

	 88	 «As	sombras	alongam-se	
com	o	pulsar»

	 	 Exposição	de	pintura	de	
Luísa	Santos	Ferreira

	 89	 Atividades	na	sub-região	
de	Viana	do	Castelo	

	 90	 3	discos,	3	livros
	 	 As	escolhas	de	João	Branco,	

engenheiro	florestal	/	ambientalista

	 	 LEGISLAÇÃO	

	 	
	 92	 Diplomas	mais	relevantes	

publicados	no	primeiro	
trimestre	de	2018

	 	 INFORMAÇÃO	INSTITUCIONAL	
	 98	 Agenda	do	Centro	de	

Cultura	e	Congressos
	 100	 Benefícios	Sociais
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António Araújo
Presidente	do	CRNOM
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Os meses de Janeiro a Março, e pro-
longando-se até pelo menos meados de 
Abril, foram tempos agrestes, de chuva 
e vento fortes, céus cinzentos carregados 
e sol emigrado para outras terras. Por-
tugal atravessava um período difícil, de 
“seca extrema” na generalidade do seu 
território e a chuva era muito necessária 
e desejada. No entanto, pas-
sados estes meses, já deses-
peramos por sentir a macieza 
do tempo, o soalheiro calor 
dos dias compridos, a aragem 
perfumada da primavera.

O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), há bastante mais 
tempo, atravessa tempos con-
turbados e nebulosos. Tem-se 
exigido dos seus profissionais 
cada vez mais, disponibili-
zando-lhes cada vez menos 
recursos, não reconhecendo 
o justo valor do seu traba-
lho e demorando a oferecer 
perspectivas de futuro e de 
realização profissional. Mais 
grave e lesivo, é terem-se 
prometido investimentos es-
tratégicos para a sustentabili-
dade e modernização do SNS, ter-se pro-
metido valorização e respeito, e muito 
pouco ter sido concretizado. Esta forma 
de atuar, empurrando sempre os proble-
mas para a frente, tem levado à exaustão 
emocional, ao desespero, à desistência e 
migração dos médicos, à revolta e, conse-
quência última, às inúmeras greves que 
têm afligido o sector.

O Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM) tem, de múltiplas 
e variadas formas, demonstrado a sua 
preocupação e apresentado soluções para 
a resolução dos problemas existentes, 
junto da tutela. Além disso, o CRNOM 
tem trabalhado para que os colegas sin-
tam que a sua Ordem está atenta a es-
ses problemas, os ouve, os defende e os 
ajuda a encontrar respostas adequadas. 
Estar com os colegas significa: manter-
mos as cerimónias de recepção aos cole-

gas mais jovens, em colaboração com os 
órgãos das várias sub-regiões, de modo 
a esclarecê-los e a alertá-los; procurar-
mos apoios para a formação dos médicos 
e para a investigação clínica, como é o 
caso do prestigiado Prémio Banco Car-
regosa / SRNOM; deslocarmo-nos aos lo-
cais de trabalho, para, in loco, tomarmos 

contacto com os pro-
blemas, dialogar com 
os dirigentes e en-
contrar, sempre que 
possível, formas de os 
solucionar. Também 
neste contexto, assi-
namos um protocolo 
de cooperação com 
a Associação Portu-
guesa de Administra-
dores Hospitalares, 
que nos permitirá 
organizar eventos em 
conjunto, de modo a 
facilitar a interação 
entre as duas classes 
profissionais, possi-
bilitando uma maior 
formação a nível de 
competências de ges-

tão e administração em saúde, e a permi-
tir tomadas de posições conjuntas mais 
robustas.

Mas para o CRNOM, os doentes são a 
principal fonte de preocupação, porque 
eles são a nossa razão de existir. A este 
propósito e numa vertente que pouco re-
levo tem tido por parte deste Ministério 
da Saúde, preocupa-nos seriamente a de-
sertificação médica no interior do país, 
que se poderá agudizar de uma forma 
dramática dentro de uma meia dúzia de 
anos. Por esse motivo, organizamos uma 
visita ao distrito de Bragança, tendo tido 
a companhia do nosso Bastonário e do 
Sr. Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, e lançamos um desafio ao Insti-
tuto Politécnico de Bragança, na pessoa 
da Sra. Professora Doutora Maria Au-
gusta Branco, para que possamos levar 
a cabo um estudo científico acerca das 

Não se 

vislumbram 

resoluções nem 

empenho sério, por 

parte da tutela, que 

contribuam para 

fazer florescer a 

esperança numa classe 

desanimada, pouco 

motivada, que enfrenta 

problemas diários 

para desempenhar 

os seus atos com a 

qualidade que o seu 

brio profissional exige 

e a que os doentes têm 

direito



CALENDÁRIO ELEITORAL

16 MAR Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para 
consulta em cada Secção Regional (art. 33º, n.º 2)

26 MAR Prazo limite para reclamação dos  
cadernos eleitorais (art. 33º, n.º 3)

Sem 
data fixa

O prazo limite para decisão das reclamações 
é de 10 dias a contar da data de apresentação 
da reclamação (art. 33º, n.º 4)

Sem 
data fixa

A data limite para publicação dos cadernos 
eleitorais definitivos é de 3 dias após a 
decisão das reclamações (art. 7º, n.º 3)

06 ABR Prazo limite para formalização das 
candidaturas (art. 34º, n.º 1)

16 ABR Prazo limite para apreciação da regularidade 
das candidaturas (art. 34º, n.º 8)

30 ABR Prazo limite para disponibilização dos boletins de 
voto e relação dos candidatos (art. 34º, n.º 9)

16 MAI

Constituição das Assembleias Eleitorais 
(Secções de Voto), ato eleitoral e contagem 
dos votos a nível regional (a Mesa Eleitoral 
Nacional funciona na Secção Regional que 
detém a presidência do colégio de especialidade 
da subespecialidade ou competência).

Sem 
data fixa

Nos 5 dias subsequentes serão publicitados 
os resultados eleitorais no site oficial da 
Ordem dos Médicos (art. 28, n.º 3, R.E.)

Sem 
data fixa

O prazo limite para a impugnação do ato eleitoral 
é de 5 dias a contar da data do apuramento 
final dos resultados eleitorais. (art. 37, n.º 1).

Sem 
data fixa

O prazo limite para decisão de eventuais 
impugnações termina cinco dias após a 
sua apresentação (art. 37º, n.º 2)

ORDEM DOS MÉDICOS
Conselho Nacional

eleições (2.ª volta)
Nos termos do parágrafo n.° 9, do art. 32° do Regulamento 
Eleitoral, o Conselho Nacional convoca nova consulta 
eleitoral para as DIREÇÕES DOS COLÉGIOS DE 
ESPECIALIDADES, COMPETÊNCIAS E SECÇÕES DE 
SUBESPECIALIDADE que não tenham tido nenhuma lista 
concorrente às eleições de 16 de Novembro de 2017 (*), para o 
próximo dia:

16 de Maio de 2018
Das 08:00 às 20:00 horas
Nas Secções Regionais da Ordem dos Médicos

(*) Observações:  Os colégios incluídos neste processo eleitoral são: 
Farmacologia Clínica, Hematologia Clínica, Medicina Física e de 
Reabilitação, Medicina Tropical, Competências de Hidrologia Médica, 
Acupunctura Médica, Medicina Farmacêutica, Patologia Experimental, 
Secções de Subespecialidade de Cardiologia de Intervenção, Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Dermatopatologia, EEG/Neurofisiologia Clínica, 
Nefrologia Pediátrica, Oncologia Pediátrica, Ortodoncia, Ortopedia 
Infantil e Psiquiatria Forense. 
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expectativas dos médicos que encaram a 
possibilidade de se fixarem no interior do 
país.

O futuro continua sombrio e não se vis-
lumbram resoluções nem empenho sé-
rio, por parte da tutela, que contribuam 
para fazer florescer a esperança numa 
classe desanimada, pouco motivada, 
que enfrenta problemas diários para de-
sempenhar os seus atos com a qualidade 
que o seu brio profissional exige e a que 
os doentes têm direito, e que os conduz, 
inevitavelmente, ao seu êxodo do SNS. 
Por isso, não se admirem que surjam, 
cada vez de forma mais eloquente, gri-
tos de revolta, muito espelhados em ati-
tudes de luta, que apenas demonstram a 
qualidade, a vontade e a resiliência desta 
classe à qual me orgulho de pertencer.

Não podemos deixar de salientar o 193º 
aniversário da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP). Foi com 
muita honra que participamos nas ceri-
mónias e observamos como esta “fábrica” 
de excelentes médicos, tão prestigiada e 
reconhecida, nacional e internacional-
mente, respeita o seu passado com os 
olhos sempre colocados no futuro. Tam-
bém por esta altura, a Universidade do 
Porto (UP), embora criada anteriormente, 
comemorou os seus 107 anos de existên-
cia legal. Esta organização, congregadora 
de múltiplas instituições do ensino supe-
rior, local de nidificação de investigação 
científica e tecnológica de valor muito 
elevado, adquiriu uma dimensão tal que 
a coloca a par das melhores e maiores 
universidades europeias e mundiais. Am-
bas as instituições são motivo de orgulho 
para a cidade do Porto, para o país e, tal-
vez mais importante, para os seus profes-
sores e estudantes. À UP e à FMUP os 
nossos parabéns e fazemos votos que con-
tinuem a trilhar o caminho da inovação, 
da preparação dos seus alunos para um 
mercado de trabalho cada vez mais exi-
gente, e da excelência, pois o país precisa 
de todos.

António Araújo



Incentivar a 
investigação clínica 
em Portugal
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SRNOM
2.ª EDIÇÃO



Apoiar e incentivar a 
investigação na área 
clínica em Portugal, 
como forma de 
melhorar a Medicina é o 
mote da iniciativa. Entre 
os projetos candidatos 
em 2017 ao prémio 
criado pela Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos e 
pelo Banco Carregosa, 
o júri selecionou três 
trabalhos. Filipe Sousa 
Cardoso, Ana Luísa 
Neves e Luís Guimarães 
Pereira foram os 
vencedores que 
arrecadaram o galardão 
principal e as duas 
menções honrosas, 
respetivamente. 

A  investigação 
clínica cons-
titui uma das 

maiores oportunidades 
de desenvolvimento na 
área das ciências e tec-
nologias da saúde em 
Portugal. Conscientes 
da necessidade de es-
timular este potencial, 
a Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) e o 
Banco Carregosa uni-
ram-se para premiar, 
pelo segundo ano con-
secutivo, trabalhos e 
projetos de investiga-
ção. Assim, no dia 19 
de fevereiro, atribuí-
ram o Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM, 
uma distinção de âm-
bito nacional que tem 
um valor total de 25 mil 
euros, distribuídos da 
seguinte forma: 20 mil 
para o projeto vencedor 
e cinco mil para duas 
menções honrosas. Em 
nota de imprensa, o 
presidente do CRNOM 

destacou que o prémio constitui uma 
tentativa de implementação de “alterna-
tivas de financiamento para a investiga-
ção clínica em Portugal, algo que se tor-
nou possível graças a esta parceria com 
o Banco Carregosa”. António Araújo 

explicou ainda que “o prémio tem como 
objetivo específico incentivar os jovens 
médicos a participar ativamente nestes 
processos, dado que estão mais sensibili-
zados para este tipo de questões e a área 
da investigação pode mesmo constituir-
-se como uma saída profissional para os 
novos médicos”.
A cerimónia de entrega de prémios, 
aconteceu no Salão Nobre da SRNOM e 
contou com a presença de várias perso-
nalidades de renome do grande Porto e 
do país. António Araújo, presidente do 
CRNOM inaugurou a sessão, dando as 
boas vindas aos presentes e coube a Mi-
guel Guimarães, bastonário da Ordem 
dos Médicos, encerrar o evento, após 
as declarações de Miguel Pereira Leite, 
presidente da Assembleia Municipal 
do Porto. Maria Cândida Rocha e Silva, 
presidente do Conselho de Administra-
ção do Banco Carregosa, António Sar-
mento e Alexandre Figueiredo, presi-
dente e membro do júri, respetivamente, 
completaram a mesa e foram convida-
dos a entregar os galardões. O projeto 
vencedor foi desenvolvido pelo gas-
troenterologista do Hospital Curry Ca-
bral, em Lisboa, Filipe Sousa Cardoso, 
com uma investigação sobre um trata-
mento que pode ajudar a salvar a vida 
de doentes em falência hepática aguda. 
As duas menções honrosas foram entre-
gues aos trabalhos “Valor prognóstico 
de biomarcadores cardíacos nas cardio-
patias congénitas”, da autoria de Ana 
Luísa Neves, especialista em cardiolo-
gia pediátrica do Centro Hospitalar de 
São João, e “Dor crónica pós-operatória 
após cirurgia cardíaca”, de Luís Guima-
rães Pereira, anestesiologista do Centro 
Hospitalar de São João. 

MELHORAR A MEDICINA 

“Hoje estamos aqui para premiar três 
colegas que têm vindo a desenvolver 
trabalhos de investigação da mais alta 
qualidade”, adiantou António Araújo, 
depois de cumprimentar e agradecer 
a presença de personalidades como o 
deputado José Pedro Aguiar Branco, 
Ponciano Oliveira, da ARS Norte, Amé-
lia Ferreira, diretora da FMUP, Nuno 
Sousa, diretor da Escola de Medicina da 
Universidade do Minho, e toda a plateia 
médica. O presidente do CRNOM refe-
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1.º PRÉMIO
 Filipe Sousa Cardoso 
CONTINUOUS RENAL 
REPLACEMENT THERAPY IS 
ASSOCIATED WITH REDUCED 
SERUM AMMONIA LEVELS AND 
MORTALITY IN ACUTE LIVER 
FAILURE.
Cardoso FS, Gottfried M, Tujios S, Olson JC, 
Karvellas CJ; US Acute Liver Failure Study 
Group. Hepatology. 2017 Aug 31. 

ABSTRACT: Hyperammonemia has been 
associated with intracranial hypertension 
and mortality in patients with acute liver 
failure (ALF). We evaluated the effect of 
renal replacement therapy (RRT) on serum 
ammonia level and outcomes in ALF. This 
was a multicenter cohort study of consecutive 
ALF patients from the United States ALF 
Study Group registry between January 
1998 and December 2016. First, we studied 
the association of ammonia with hepatic 
encephalopathy (HE) and 21-day transplant-
free survival (TFS; n = 1,186). Second, we studied 
the effect of RRT on ammonia for the first 3 days 
post study admission (n = 340) and on 21-day 
TFS (n = 1,186). Higher admission (n = 1,186) 
median ammonia level was associated with 
grade 3-4 HE (116 vs. 83 μmol/L) and mortality 
at day 21 attributed to neurological (181 vs. 90 
μmol/L) and all causes (114 vs. 83 μmol/L; P < 
0.001 for all). Among 340 patients with serial 
ammonia levels, 61 (18%) were on continuous 
RRT (CRRT), 59 (17%) were on intermittent RRT 
(IRRT), and 220 (65%) received no RRT for the 
first 2 days. From days 1 to 3, median ammonia 
decreased by 38%, 23%, and 19% with CRRT, 
IRRT, and no RRT, respectively. Comparing 
to no RRT use, whereas ammonia reduction 
with CRRT was significant (P = 0.007), with 
IRRT it was not (P = 0.75). After adjusting for 
year of enrollment, age, etiology, and disease 
severity, whereas CRRT (odds ratio [OR], 0.47 
[95% confidence interval {CI}, 0.26-0.82]) was 
associated with reduction in 21-day transplant-
free all-cause mortality, IRRT (OR, 1.68 [95% CI, 
1.04-2.72]) was associated with an increase.
CONCLUSION: In a large cohort of ALF patients, 
hyperammonemia was associated with high-
grade HE and worse 21-day TFS. CRRT was 
associated with a reduction in serum ammonia 
level and improvement of 21-day TFS.

MENÇÃO HONROSA
 Ana Luísa Neves 
MYOCARDIAL INJURY 
BIOMARKERS IN NEWBORNS 
WITH CONGENITAL HEART 
DISEASE.
Neves AL, Cabral M, Leite-Moreira A, 
Monterroso J, Ramalho C, Guimarães H, 
Barros H, Guimarães JT, Henriques-Coelho 
T, Areias JC. Pediatr Neonatol. 2016 
Dec;57(6):488-495.

ABSTRACT: BACKGROUND: Troponin I, 
myoglobin, and creatine kinase-MB mass 
(CK-MB) are biomarkers of cardiomyocyte 
injury widely used in the management of 
adult patients. The role of these biomarkers 
in newborns is still not established. The 
purpose of this study was to evaluate 
the value of cardiac injury biomarkers in 
newborns with congenital heart disease. 
METHODS: From August 2012 to January 
2014, 34 newborns with a prenatal diagnosis 
of congenital heart disease were admitted 
consecutively to a neonatal intensive care 
unit. As controls, 20 healthy newborns 
were recruited. Plasma levels of cardiac 
biomarkers (troponin I, myoglobin, and CK-
MB) were evaluated, and echocardiography 
was performed to evaluate cardiac function 
on D 1. Patients were followed during the first 
28 days of life and, according to outcome, 
categorized as surgical or conservative 
treatment group. RESULTS: Median (P25-75) 
levels of CK-MB were higher in patients who 
underwent cardiac surgery in the neonatal 
period [7.35 (4.90-13.40) ng/mL] than in 
patients who were discharged home without 
surgery [4.2 (2.60-5.90) ng/mL; p = 0.032]. 
A CK-MB cutoff of ≥ 4.6 ng/mL showed 
sensitivity of 87.5% and specificity of 63.6%. 
Troponin I and myoglobin levels were not 
significantly different between conservative 
and surgical treatment groups. CK-MB levels 
correlated with the tissue Doppler image of 
the mitral valve lateral annulus peak early/
late diastolic velocity ratio (p = -0.480, p = 
0.018).

CONCLUSION: CK-MB levels during the first 
hours of life were higher in newborns that 
needed neonatal cardiac surgery, and these 
levels may be an indicator of myocardial 
diastolic function.

MENÇÃO HONROSA
 Luís Guimarães Pereira 
PERSISTENT POSTOPERATIVE 
PAIN AFTER CARDIAC SURGERY: 
INCIDENCE, CHARACTERIZATION, 
ASSOCIATED FACTORS AND ITS 
IMPACT IN QUALITY OF LIFE.
Guimarães-Pereira L, Farinha F, Azevedo L, 
Abelha F, Castro-Lopes J. Eur J Pain. 2016 
Oct;20(9):1433-42.

CONCLUSION: This is the first study 
comprehensively describing persistent 
postoperative pain (PPP) after cardiac surgery 
(CS) and identifying neuropathic pain (NP) in 
half of them. Our results support the important 
role that PPP plays after CS in considering 
its interference in patients’ daily life and their 
lower quality of life (QoL), which deserves 
the attention of health care professionals in 
order to improve prevention, assessment and 
treatment of these patients.

  

PERSISTENT POSTOPERATIVE 
PAIN AFTER CARDIAC SURGERY: 
A SYSTEMATIC REVIEW WITH 
META-ANALYSIS REGARDING 
INCIDENCE AND PAIN INTENSITY. 
Guimaraes-Pereira L, Reis P, Abelha F, 
Azevedo LF, Castro-Lopes JM. Pain. 2017 
Oct;158(10):1869-85 

CONCLUSION:  Persistent postoperative 
pain (PPP) affects 37% patients in the first 
6 months after cardiac surgery (CS), and it 
remains present more than 2 years after CS 
in 17%. The reported incidence of PPP during 
the first 6 months after CS increased in recent 
years. Globally, approximately half of the 
patients with PPPCS reported moderate to 
severe pain. Chest is the main location of 
PPPCS followed by the leg; neuropathic pain is 
present in the majority of the patients. This is 
the first systematic review and meta-analysis 
to provide estimates regarding incidence 
and intensity of PPPCS, which elucidates 
its relevance. There is an urgent need for 
adequate treatment and follow-up in patients 
with PPPCS. 



riu o compromisso que a Ordem 
dos Médicos tem com a classe mé-
dica de defender a formação de 
qualidade, sendo a investigação 
um dos meios mais relevantes.
“Ser médico não é só exercer 
medicina e prestar assistência, é 
também fazer investigação e edu-
cação”, completou. Entre 38 pro-
jetos apresentados a concurso, o 
júri composto por António Sar-
mento, Sobrinho Simões, José 
Costa Maia, Guilherme Macedo, 
Alexandre Figueiredo e Maria 
Cândida Rocha e Silva, teve que 
selecionar apenas três trabalhos. 
“De qualidade global muito alta, 
estes projetos beneficiam a huma-
nidade e são um estímulo para os 
jovens”, comentou António Sar-
mento, presidente do júri, após 
saudar a plateia e congratular os 
vencedores e as respetivas equi-
pas de investigação. A relevância 
de cada um dos projetos vence-
dores foi explanada detalhada-
mente, com desta que para os 
métodos de trabalho e impactos 
na sociedade. O professor da Fa-
culdade de Medicina da Universi-
dade do Porto frisou ainda que “a 
investigação, o ensino e a prática 
clinica são um todo, potenciam-se 
e estabelecem sinergias”.

PROJETOS 
DISTINGUIDOS

Ana Luísa Neves foi a primeira 
a receber a menção honrosa pelo 
projeto “Valor prognóstico de bio-
marcadores cardíacos nas cardiopatias 
congénitas”, um trabalho multidiscipli-
nar que realizou em conjunto com ou-
tros investigadores de diferentes áreas 
da medicina. Neste trabalho, a docente 
da FMUP abordou uma das principais 
causas de mortalidade infantil em Por-
tugal: as malformações cardíacas. Num 
assunto a que se dedicou durante vários 
anos, constituindo um dos temas da sua 
tese de doutoramento, a cardiologista 
verificou que “a avaliação destes biomar-
cadores permite prever a instabilidade 
do recém-nascido e fazer um tratamento 
atempado para salvar vidas. Reparamos 

que variam no tempo e que refletem as 
grandes mudanças circulatórias que 
existem, desde a fetal até à pós-natal, 
e poderiam ser úteis em programas de 
rastreio neonatal”. Para Ana Luísa Ne-
ves, “este prémio representa uma moti-
vação adicional para continuar a avaliar 
estes biomarcadores neste tipo de doen-
tes e promove a investigação clínica, que 
é fundamental para melhorar e inovar 
nos tratamentos”. 
Alexandre Figueiredo, membro do júri e 
considerado o “mentor” que teve a ideia 
do Prémio Banco Carregosa/SRNOM, 
entregou a menção honrosa ao aneste-

siologista do Centro Hospi-
talar de São João Luís Gui-
marães Pereira. O trabalho 
“Dor crónica pós-operató-
ria após cirurgia cardíaca” 
debruçou-se sobre um 
problema que se encontra 
ainda mal estudado, apesar 
desta cirurgia ser das mais 
frequentes no Mundo. Com 
uma metodologia científica 
rigorosa, foi feita a primeira 
e única metanálise e estu-

dados fatores de risco que preveem o 
problema. O trabalho obteve diversas e 
interessantes conclusões e, por isso, o 
autor deseja que o valor do prémio seja 
aplicado no desenvolvimento das ques-
tões que surgiram e na promoção do co-
nhecimento. “Esta é uma iniciativa que 
dá um grande impulso aos médicos para 
aliarem a sua prática clínica à compo-
nente da investigação clínica. As con-
sequências desta simbiose serão muito 
benéficas para o nosso dia-a-dia e para 
os pacientes”, declarou Luís Guimarães 
Pereira, referindo-se ao Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM.
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“Sinto uma 
imensa felicidade 
por, mais uma 
vez, ver o nome 
do Banco 
Carregosa 
associado a 
um prémio que 
distingue o 
melhor trabalho 
de investigação 
clínica a nível 
nacional”
Maria Cândida Rocha e Silva

“De qualidade 
global muito alta, 
estes projetos 
beneficiam a 
humanidade e 
são um estímulo 
para os jovens”
António Sarmento

“Ser médico 
não é só exercer 
medicina e prestar 
assistência, é 
também fazer 
investigação e 
educação”
António Araújo



Um tratamento que pode aju-
dar a salvar a vida de doentes 
em falência hepática aguda foi 
o tema da investigação inova-
dora que arrecadou o galardão 
principal, entregue pelo pre-
sidente do júri. Filipe Sousa 
Cardoso, antigo estudante do 
Instituto de Ciências Biomé-
dicas Abel Salazar, gastroen-
terologista a exercer funções 
na Unidade de Cuidados In-
tensivos do Hospital Curry Ca-
bral, foi o grande vencedor do 
Prémio Banco Carregosa/SR-
NOM. Natural de Vila Nova de 
Gaia, o autor do projeto desen-
volveu uma técnica que per-
mite ganhar tempo até que o 
fígado do paciente se regenere 
ou se encontre um órgão para 
transplante. “É muito difícil 
fazer investigação clínica em 
Portugal”, lamentou o médico, 
referindo o “esforço individual” 
e a “resiliência” como aspetos 
necessários, “que, no fim, va-
lem a pena”. Concordando com 
a ideia transmitida por Antó-
nio Sarmento, também Filipe 
Sousa Cardoso considerou que 
nos locais onde se realiza in-
vestigação clínica, a qualidade 
dos cuidados prestados au-
menta. Por isso, “no meu dia-a-
-dia, tento mover-me sob esse 
lema, tento contagiar os meus 
colegas para a investigação”. 
O trabalho vencedor da se-
gunda edição do Prémio 

Banco Carregosa/SRNOM foi realizado 
em moldes pouco habituais: não teve o 
apoio da indústria farmacêutica, ou seja, 
“sem recursos financeiros relevantes”, 
decorreu em unidades de cuidados in-
tensivos, “onde a dificuldade é maior e 
os aspetos técnicos e éticos tornam a in-
vestigação mais exigente”, e incidiu so-
bre uma patologia rara, “recorrendo ao 
uso de base de dados transnacionais”. 
Depois de explicar as dificuldades que 
enfrentou, o galardoado deixou uma 
mensagem de incentivo aos médicos 
mais jovens: “Olhem para a investigação 
clínica como uma plataforma de cresci-
mento coletivo e de participação da ati-
vidade médica na sociedade”. 
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CONTRIBUIÇÃO SÓLIDA

Tendo a continuidade como ponto de 
honra, era chegada a hora da assina-
tura do regulamento para a atribuição 
do Prémio Banco Carregosa/SRNOM 
2018, que corresponderá à sua 3ª edição. 
Os representantes das duas instituições, 
Maria Cândida Rocha e Silva e António 
Araújo, subscreveram a intenção aplau-
dida pelos presentes. “Sinto uma imensa 
felicidade por, mais uma vez, ver o nome 
do Banco Carregosa associado a um pré-
mio que distingue o melhor trabalho de 
investigação clínica a nível nacional”, 
sublinhou Maria Cândida Rocha e Silva. 
A presidente do Conselho de Adminis-
tração do Banco Carregosa reconheceu 
a necessidade e importância de inves-
tir nesta área, considerando “notáveis” 
os resultados de qualidade alcançados 
“com tão pouca ajuda.” Desta forma, 
“correspondemos ao desafio que nos foi 
lançado com tanto empenho e satisfa-
ção. O Banco Carregosa vai dando a sua 
contribuição e é essa visibilidade que 
entendemos importante e que mais se 
coaduna com a nossa maneira de estar 
e com o modo como queremos marcar 
o nosso lugar na sociedade”, assegurou.
A aproximar-se o fim da sessão, faltava 
ainda escutar algumas considerações do 
representante da Câmara Municipal do 
Porto, Miguel Pereira Leite, presidente 
da Assembleia Municipal. “O Banco 
Carregosa é uma instituição centenária 
e privilegia relações duradouras e de-
sempenhos sustentados, por isso estou 
certo de que nessa circunstância, face à 
qualidade dos trabalhos aqui apresen-
tados e à capacidade e competência da 
SRNOM, apoiará outras edições que se 
seguirão, possibilitando projetos de in-
vestigação relevantes para o desenvol-
vimento de Portugal”, asseverou. Des-
tacando esta iniciativa como um motivo 
de orgulho para a cidade do Porto e a 
sua “relevância prática com resulta-
dos tangíveis”, Miguel Pereira Leite 
elogiou a parceria instituída entre as 
duas entidades e a capacidade de tra-
balhar em conjunto “para melhorar a 
vida das pessoas”. Nos últimos anos, o 
Porto tem-se afirmado como uma refe-
rência nas áreas da cultura e da ciência, 
com programas de apoio à inovação e 
ao empreendedorismo e em especial no 

âmbito da medicina e da investigação 
científica. Um exemplo desse esforço foi 
a candidatura à Agência Europeia do 
Medicamento, que Miguel Pereira Leite 
considerou “sólida, unida, competitiva 
e reveladora da excelência das institui-
ções”. Atendendo à capacidade da re-
gião, o presidente da Assembleia Muni-
cipal afirmou o dever de “desempenhar 
um papel fundamental nas políticas de 
promoção de saúde, liderando o planea-
mento estratégico e ações integradas 
e inovadoras” e realçou o desenvolvi-
mento do Plano Municipal de Saúde 
do Porto como um “(...) documento fa-
cilitador de um trabalho abrangente, 
criador de sinergias e que responde de 
forma eficaz às necessidades da saúde”. 
O deputado municipal, eleito pela lista 
de Rui Moreira, confirmou o sentido de 
missão pública, em prol das pessoas, e 
garantiu o apoio da Câmara Municipal 
do Porto a uma “iniciativa sustentada 
num trabalho de excelência que poten-
cia o desenvolvimento da melhor inves-
tigação”, referindo-se ao Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM.
Para encerrar a sessão, o bastonário da 
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães 
felicitou o trabalho desenvolvido pela 
SRNOM na valorização da investigação, 
ciência e cultura e a associação do Banco 
Carregosa a um projeto tão relevante 
no apoio à investigação, “que se traduz 
numa mais-valia para todos”. Destacou 
o papel notável do júri, que “utilizou um 
critério científico muito rigoroso para 
selecionar os premiados entre 38 proje-
tos de qualidade”, e enfatizou a presença 
de várias figuras da área da medicina. 
Depois de lamentar o reduzido inves-
timento na saúde patenteado no orça-
mento do Estado, Miguel Guimarães 
defendeu a necessidade de criar oportu-
nidades e apostar na investigação para a 
evolução do país. “Agradeço o contributo 
dos vencedores pelo trabalho que estão a 
prestar nos seus serviços, sobretudo o in-
teresse que mostram pela investigação. 
É importante divulgar estas iniciativas 
para que cheguem ao maior número de 
médicos possível e para que estes repa-
rem que a investigação é essencial para 
a medicina progredir”, salientou o basto-
nário, privilegiando a qualidade da for-
mação em Portugal e uma investigação 
clínica que se paute pela inovação. n



Maria 
Cândida 
Rocha e Silva 
Presidente do Conselho 
de Administração do 
Banco Carregosa“Gostaria 

que falassem 
sempre 
no Banco 
Carregosa 
como um 
banco com muitas 
preocupações 
sociais”
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(nortemédico) – Em 2018, o Banco Carre-
gosa comemora 10 anos de existência.
(Maria Cândida Rocha e Silva) – É ver-
dade. O banco foi autorizado em 2008 
e, desde então, poucos foram os bancos  
autorizados em Portugal. É curioso!

Sente-se realizada com o percurso de-
senvolvido até aqui? 
Para efeitos práticos, não são bem 10 
anos, porque só começamos a traba-
lhar mesmo em 2009. São, portanto, 
nove anos e, como é habitual nos pri-
meiros tempos, é um andar titubeante. 
Nós éramos uma sociedade financeira 
de corretagem e ser banco é totalmente 
diferente. Gostava de ter melhores re-
sultados, gostava de ter atingido mais 

Sim, nesse aspeto somos uma institui-
ção reconhecida e respeitada. Mas não 
será só mérito nosso, porque resultamos 
de uma financeira que existe no Porto 
desde 1833. E se conseguimos mais de 
180 anos sem incidentes graves…

Não seria nestes 10 anos que eles have-
riam de acontecer…
Precisamente. Até porque temos muitas 
responsabilidades. Um pouco como os 
filhos que têm pais muito importantes. 

Nós achamos que um 
nome que se impôs na 
praça durante tantos 
anos seria uma pena 
que, por qualquer ra-
zão, o manchássemos. 

Foi possível manter o 
posicionamento pre-
tendido? Um banco 
de pequena dimen-
são, discreto, à seme-
lhança das institui-
ções suíças. 
Esse é o nosso para-
digma e temos sido 
fiéis. É preciso ver, no 
entanto, que estamos 
em Portugal, um país 
onde as pessoas não 
acorrem facilmente a 
depositar as suas for-
tunas. É muito difícil. 
Também não teremos 
muitas pessoas com 
fortuna e com men-
talidade para confiar 
em profissionais. Você 
sabe muito bem que a 
ideia do banco suíço 

vigorou há muitos anos atrás – as pes-
soas tinham confiança – mas isso hoje 
nem sempre é possível. As pessoas 
agora têm acesso a tudo, querem ter 
maior intervenção e têm muitos receios 
– muitas vezes com razões fundadas 
para os ter. Quando soltamos o pêndulo, 
ele faz sempre movimentos exagerados, 
até que depois consolida e fica ao cen-
tro. Eu penso que essa consolidação há-
-de acontecer e temos noção de que es-
tamos a fazer as coisas nesse sentido. 
Nós também estamos no Porto. Apesar 
de já termos dois escritórios abertos em 
Lisboa – um para private banking e outro 
para clientes com elevado potencial de 

É o compromisso cívico 
de Maria Cândida 
Rocha e Silva: apoiar 
causas e instituições 
com impacto na 
comunidade. Razão 
pela qual decidiu 
colaborar com a 
Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos na atribuição 
de um prémio de 
investigação científica. 
Nesta entrevista à 
«nortemédico», a 
presidente do Banco 
Carregosa fala-nos 
destas e de outras 
motivações, do 
crescimento que 
gostaria que fosse 
maior e sustentado, 
e desta “espécie de 
amor” que a liga ao 
banco e que, enquanto 
se sentir útil, deseja 
manter. 

objetivos, sem dúvida nenhuma. A in-
satisfação é própria de quem é mini-
mamente interessado. Mas o percurso 
percorrido foi muito positivo, operamos 
grandes mudanças organizacionais e te-
mos crescido de uma forma consistente. 
Fizemo-lo graças ao empenho de uma 
equipa competente e dedicada. Mas há 
sempre muito por fazer e o desafio de 
melhorar a rentabilidade dos nossos 
acionistas por quem temos o maior res-
peito. Sabemos que vamos 
conseguir, mas é uma tarefa 
exigente devido à nossa di-
mensão e com a onda avas-
saladora de regulamenta-
ção que está sempre a sair... 
Como tivemos casos com-
plicados, como resolução de 
bancos, a mentalidade agora 
é “casa roubada, trancas à 
porta”. 

Não foi um período fácil 
para quem opera neste 
sector. 
Não, de todo. Portanto, com-
preendo que o regulador 
queira fechar todas as hi-
póteses de fracasso, ou que 
algo de semelhante acon-
teça. Nessa preocupação, 
submerge-nos em regula-
ção. Nos bancos grandes, é 
natural que isto não seja tão 
dramático, porque têm mais 
pessoas e economias de es-
cala. Num banco como o 
nosso, com equipas mais pe-
quenas e em que queremos 
que toda a gente seja poliva-
lente, isso complica muito, até porque o 
que nos é exigido não difere assim tanto 
do que é exigido às instituições com 
risco sistémico. A aplicação do princi-
pio da proporcionalidade pode ainda ser 
muito melhorada. Reconhecemos, por-
tanto, que a época é difícil. Também por 
isso quando me pergunta se estamos sa-
tisfeitos, eu digo que temos a consciên-
cia de que fizemos o nosso melhor, mas 
queríamos mais, sem dúvida nenhuma. 

Essa sua avaliação remete muito para 
os resultados operacionais. Mas exis-
tem outros critérios de avaliação, como 
a consolidação da atividade e o grau de 
reconhecimento no sector. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

Como tivemos 
casos complicados, 
a mentalidade 
agora é “casa 
roubada, trancas  
à porta”.

Gostava de 
ter melhores 
resultados. A 
insatisfação é 
própria de quem 
é minimamente 
interessado.

Estamos em 
Portugal, onde 
as pessoas 
não acorrem 
facilmente a 
depositar as suas 
fortunas.

13



sociedade financeira de corretagem; de-
pois achámos que talvez fosse melhor 
evoluir para um Banco. Tudo isto foi 
feito comigo, embora eu tenha tido sem-
pre a sorte de ter pessoas profissional-
mente muito boas, que se juntam a mim 
e que comungam deste entusiasmo. 
Acho que isto é uma espécie de amor, é 
um sentimento. A maior parte [dos cola-
boradores] vem do início. Os mais novos 
deixam-se imbuir num espírito que é 
um bocadinho diferente. Isso no aspeto 
humano é muito bom.

A investigação 
clínica exige um 
espírito de sacrifício 
e uma dedicação 
muito grande.

poupança e investimento – a realidade 
é que somos muito mais conhecidos no 
Porto do que em Lisboa. 

Acha que é preciso uma coragem espe-
cial para abrir um banco com estas ca-
racterísticas no Porto? 
Eu acho que é. Mas nós começamos 
aqui, sempre trabalhamos aqui e, por-
tanto, não íamos agora fazer o negócio 
migrar totalmente para Lisboa. Mas, de 
hoje para amanhã – talvez no dia em 
que eu sair – não posso assegurar que 
os mais novos pretendam que o Banco 
Carregosa tenha uma presença mais 
forte em Lisboa. Não me 
repugna nada…

Mas deduzo que não gos-
tasse muito da ideia…
Comigo presente não 
gostava, de facto (risos). 
Mas se o negócio em Lis-
boa aumentasse muito, 
eu ficaria contentíssima, 
como imagina. 

Porque isso representaria 
também um sinal de su-
cesso da instituição. 
Absolutamente. 

Qual é a sua visão de fu-
turo? Como gostaria que 
o Banco Carregosa esti-
vesse daqui a 10 anos? 
Eu queria que houvesse 
um crescimento – sustentado, claro – 
mas que se verificasse como o temos 
projetado.  Podia dizer-lhe um número, 
mais 1000 milhões de ativos sob super-
visão, mas prefiro não o determinar. 
O que gostaria é de manter o ritmo de 
crescimento dos últimos anos e que o 
mesmo fosse sustentado.  Gostava que 
fosse sempre com bases sólidas e a pen-
sar nos interesses dos nossos clientes. 
Era essa a visão que gostaria de manter. 

O banco tem apresentado alguns proje-
tos diferentes. Mostra que está atento às 
oportunidades que existem no mercado. 
No ano passado alargaram a oferta a no-
vos investidores. É esse o caminho?  
Sim, sim. Repare que o Banco Carre-
gosa é focado no private banking. No ano 
passado, abrimos um novo espaço na 
Rua Guerra Junqueiro no Porto para 
clientes affluent, que estarão numa fase 

anterior a serem clientes de pri-
vate. Portanto, é um espaço novo, 
que tem como alvo clientes que 
procuram soluções de poupança e 
de investimento, tendencialmente 
mais jovens, mas que apresentam 
as mesmas preocupações de prote-
ger ou frutificar as suas poupanças.  
Fizemo-lo para alargar a nossa base 
de clientes, levando o nosso saber 
e modo de fazer a mais pessoas. E 
continuamos a acrescentar soluções 
e produtos novos para responder ao 
que os clientes nos pedem. Foi assim 

que passámos a conce-
der financiamento es-
pecializado, para apoio 
ao investimento, e de-
senvolvemos a área de 
corporate. Vamos dando 
os passos à medida que 
vamos percebendo as 
suas necessidades. 

Ad a p t a r e m - s e  à s 
n e c e s s i d a d e s  d o s 
clientes. 
Sim. É essa a nossa 
maneira de proceder e 
de pensar. E queremos 
distinguir-nos por essa 
diferença. Estar muito 
mais  próximo dos 
clientes, ouvi-los muito 
mais e, quando eles 
têm uma preocupação, 

que esta seja realmente satisfeita de 
imediato. Os administradores desta 
casa, sobretudo os executivos, além 
de seguirem a vida interna do Banco 
tendem a estar muito próximos dos 
clientes. Portanto, eles estão numa 
posição muito favorável para “le-
rem” o mercado.

Para além de acionista maioritária, 
que ainda é, o que a mantém ligada ao 
Banco Carregosa? O que é que a faz 
manter esta atividade diária? 
Isto é a minha vida (risos)… Comecei a 
trabalhar com o meu pai, depois fui cor-
retora de bolsa e a minha retaguarda, o 
meu escritório, era a Casa Carregosa. 
Primeiro, os corretores não podiam ter 
sociedades; depois foram obrigados a 
ter sociedades. Depois, houve uma so-
ciedade corretora que se chamou Carre-
gosa, que evoluiu mais tarde para uma 

Gostaria que o 
crescimento do 
banco se fosse 
sentindo e fosse 
sustentado.

Qualquer dia 
vou ter mesmo de 
deixar os mais 
novos seguirem 
o seu rumo, com 
certeza de que 
vai ser bom.
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E não se consegue separar 
desta realidade…
Não, acho que não (risos). En-
quanto entender que posso 
fazer alguma coisa… Repare 
que não sou executiva. Se eu 
entendo que posso represen-
tar bem o Banco Carregosa e 
se aqui dentro posso ter uma 
palavra de estímulo, de cen-
sura, que é adequada e opor-
tuna… Enquanto eu puder 
fazer isso, acho que me vou 
manter. 

Quase uma obrigação? 
Sim, mas uma obrigação que 
se faz com devoção. Não quer 
dizer que, de hoje para ama-
nhã, eu já tenho uma idade e 
qualquer dia vou ter mesmo 
de deixar os mais novos segui-
rem o seu rumo. Mas tenho a 
certeza de que vai ser bom. 

Envolve-se muito neste lado 
de representação social e 
institucional do Banco Car-
regosa. É o seu contributo 
cívico? 
Sim. É um pouco aquela ideia 
de retribuir à sociedade que 
nos permitiu ter lucros e re-
partir uma parte. Eu acho 
que é importante e que nós, 
criteriosamente, saibamos 
escolher onde é que deve-
mos depositar os nossos con-
tributos. Por exemplo, com o 
centro Mama Help achamos 
que isso é muito importante. 
A Dra. Maria João Cardoso, 
primeiro, é uma senhora ex-
traordinária. Tão extraordi-
nária que a levaram para a 
Fundação Champalimaud. Depois teve 
a preocupação de, aparte desses méritos 
profissionais, criar o Mama Help que é 
uma instituição que se preocupa com o 
pós-operatório. Mulheres que depois de 
operadas têm necessidades especiais, 
de uma palavra de acompanhamento, 
de amparo e de informação, para saber 
como lidar com a sua nova vida. 

Esse apoio que empresta às causas, é 
só uma questão de gratidão ou é um le-
gado que gostaria de deixar no Banco 
Carregosa?

que o Governo central tem os 
seus problemas, o facto dos 
centros decisórios estarem 
muito “próximos” torna mais 
tentador o aparecimento de 
determinadas práticas. 

Mais vícios? 
Precisamente. Não há 
sistemas perfeitos. Gostamos 
muito mais de viver em 
democracia do que em 
ditadura, mas a verdade é 
que há coisas que acontecem 
em democracia que não 
deviam acontecer. Gostava, 
de qualquer forma, que a 
descentralização acontecesse. 
Como tenho um feitio muito 
“poliana” penso que o facto 
de [a descentralização] estar 
a demorar um bocadinho 
mais, pode vir a apanhar a 
democracia mais madura. 
Nessa altura, esses órgãos 
de decisão descentralizados 
podem beneficiar de uma 
administração local com outro 
tipo de preocupações. 

Acha que o Porto evoluiu nos 
últimos anos, como cidade e 
região? 
O Porto evoluiu muito. Claro 
que perdeu alguns encantos, 
mas ganhou outros. A Casa 
da Música, sobretudo, é 
importantíssima. Eu vou muito 
e vejo aquela Sala Suggia, 
com capacidade para mil e 
tal pessoas, normalmente 
cheia. É verdade que ouço falar 
muito inglês, mas há muita 
gente do Porto que frequenta, 

Falou do Porto e da 
dificuldade que é fazer vingar 
um projeto cá. A questão 
regional diz-lhe alguma 
coisa? 
Olhe, gostava que a 
tal descentralização 
acontecesse. Há muita 
coisa que é relativamente 
insignificante e pela qual 
nós temos de ir a Lisboa. 
Mas também reconheço 
que há riscos. Se é verdade 

e frequenta porque tem essa 
possibilidade. 

É uma cidade mais 
cosmopolita?
Sem dúvida, muito mais. E 
temos de oferecer isso a 
quem vem de fora. Temos 
a Casa da Música, temos 
Serralves, temos uma cidade 
lindíssima e muito para lhes 
oferecer. Olhe… e na questão 
da gastronomia e dos hotéis 
até temos muitos bons 
serviços a muitos bons preços, 
somos muito competitivos. 
Ainda temos aquele espírito 
de serviço, que muitos 
estrangeiros já perderam e nós 
mantemos. Talvez porque se 
confunde espírito de serviço 
com servilismo e não tem 
nada a ver com isso. Posso 
ser a pessoa mais digna e até 
mais orgulhosa, mas no meu 
local de trabalho eu tenho 
espírito de serviço. Isso não 
faz com que eu perca os meus 
princípios. Pelo contrário. 

Esta afirmação da cidade e 
da região é importante, de 
alguma forma, para o Banco? 
Acho que sim. É importante 
estarmos numa cidade que é 
reconhecida. Se esperamos 
ter clientes nessa população 
flutuante? Dificilmente. Nós 
nem sequer temos balcões. 
Mas é importante estar numa 
cidade mais visitada, mais 
reconhecida, do que numa 
cidade que ninguém sabe o 
que é.

Relação  
com o Porto  
cidade

“É 
importante 
estar numa 
cidade mais 
visitada, 
mais 
reconhecida”

O Grande Porto é 
a região âncora do 
universo Carregosa. 
Maria Cândida 
reconhece a 
dificuldade, diz que há 
muitas insignificâncias 
que obrigam a 
uma deslocação a 
Lisboa e defende a 
descentralização. 
Sobre a sua cidade, 
aprecia o novo 
cosmopolitismo. 

Será as duas coisas. Gostaria que falas-
sem sempre no Banco Carregosa como 
sendo um banco, à sua medida, com 
muitas preocupações. No campo da 
Ciência, da Arte, da Música, das ques-
tões sociais. No fundo, um banco des-
perto para a sociedade que o envolve. 

Disse numa entrevista que, nesta fase 
da sua vida, gostaria de ter a energia 
para se dedicar a outras causas, nomea-
damente aos idosos que vivem sozinhos. 
Está por concretizar?
Está. Primeiro porque não há tempo 

para tudo. Segundo, porque eu própria 
envelheci e constato que as coisas que 
fazia em nova, agora demoram muito 
mais tempo. Realmente, não temos pos-
sibilidade de fazer tudo. Tenho um ir-
mão com dificuldades com quem vivo, 
e gosto também de ter tempo para as 
minhas filhas e para os meus netos. Não 
sobra muito mais. 

Vê no seu exemplo uma raridade: al-
guém com mais de 70 anos, que man-
tém uma vida profissional ativa?
Não acho que seja tão raro assim. De 
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MARIA CÂNDIDA ROCHA E SILVA 

BIO :: Natural de Vila do Conde, cidade 
onde nasceu em 1944, Maria Cândida 
Rocha e Silva cedo se dedicou ao sector 
financeiro, apesar dos estudos em 
Filologia Românica. Começou a trabalhar 
com o pai em 1970 na L. J. Carregosa, uma 
casa de câmbios fundada em 1833, situada 
na Rua das Flores, no Porto. Mais tarde, 
nos anos 80 do século XX, com o arranque 
da atividade bolsista em Portugal, 
tornou-se a primeira mulher corretora 
no país, tendo convertido o negócio 
familiar numa sociedade financeira de 
corretagem. O Banco Carregosa, em 
2008, foi a última conquista de uma 
carreira que lhe mereceu, entre outras 
distinções, o prémio “Mulher de Negócios 
do Ano” da revista Máxima, em 2012, 
e o “Lifetime Achievement Award”, 
entregue pela Deloitte em 2015. O Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM, na área da 
investigação científica, é um dos vários 
contributos cívicos em que se envolveu, 
destacando-se também a participação na 
Fundação Oficina de São José e no centro 
Mama Help.

Uma pequena provocação: 
ainda mantém a sua ida anual 
a Verona?
Sim, sim… É a minha cidade 
predileta e o ponto alto das mi-
nhas férias. Não lhe sei expli-
car. Eu acho que ver uma ópera 
em Verona é uma coisa extraor-
dinária. Tenho visto ópera em 
muitos sítios do mundo, mas 
ali é especial. Verona é uma 
cidade relativamente pequena, 
não existem muitas unidades 
hoteleiras e vem muita gente 
de fora para assistir aos espetá-
culos. Tanto se veem as senho-
ras de vestido como os jovens 
de jeans rasgados. É muito 
heterogéneo, mas ao mesmo 
tempo muito interessante. De-
pois temos um anfiteatro cons-
truído no tempo romano, com 
condições acústicas únicas, e 
a Fundação da Arena de Ve-
rona contrata os melhores in-
térpretes e realizadores. Agora 
começa a ser uma cidade um 
pouco diferente, com mais tu-
rismo, acontecendo a Verona 
em ponto grande o que está a 
acontecer ao Porto em ponto 
pequeno. 

Viajar ainda é o seu maior 
prazer? 
Não viajo tanto, porque à me-
dida que se envelhece ganha-
mos muitos mais medos. Te-
mos mais âncoras, mas sim, 
é muito importante viajar. O 
nosso povo diz que se queres 
aprender temos de viajar ou 
ler. Viajar é uma maneira agra-
dável de aprender. Se nós qui-
sermos ter os olhos abertos. 

Porque decidiu apoiar o prémio de in-
vestigação clínica criado pela SRNOM?
Porque é uma questão muito impor-
tante. A investigação clínica é difícil, 
como dizia o professor António Sar-
mento. O Dr. Filipe Cardoso [vencedor 
do Prémio Banco Carregosa / SRNOM] 
disse uma coisa muito interessante na 
cerimónia: que o trabalho de investiga-
ção é a nossa cabeça na cabeceira do 
doente. Ele dedicou-se a investigar uma 
doença rara, como é a falência hepática 

aguda, e demonstrou que, com um tra-
tamento que é relativamente comum, 
se pode evitar uma morte. É preciso um 
espírito de sacrifício e uma dedicação 
muito grande que, de certa maneira, um 
prémio que, ainda por cima se traduz 
em pecúnia, poderá recompensar. A so-
ciedade reconhece esta necessidade e eu 
acho particularmente importante pres-
tar este apoio.

A investigação tem a particularidade de 
produzir resultados a longo prazo. Um 
pouco como as poupanças. 
Às vezes também! E nós às vezes quere-
mos tudo para hoje. Este médico tinha 
33 anos e dizia aos médicos internos, 
com piada, que ainda não era velho. 
Os jovens, se gostarem da investigação, 
devem dedicar-se porque é muito re-
compensador. Embora os frutos só se 
colham à distância, tudo isto é um in-
vestimento a longo prazo. 

Na atribuição do prémio, contestou o 
adiamento dos apoios à investigação clí-
nica para 2023. Acha que é tarde? 
Pois… e até lá? Parece que em 2023 é 
que se vai começar a discutir e nós sabe-
mos como é que estas coisas funcionam. 
Qualquer ideia demora muito tempo a 
ser colocada em prática.

Que doença gostaria de ver respondida 
pela ciência no futuro próximo? 
O cancro, sem dúvida.  O professor So-
brinho Simões dizia, há tempos, que 
dentro de não sei quantos anos, uma 
em cada duas pessoas terá cancro. Eu 
acho isto uma coisa… assustadora, apa-
vorante. Não sei como é que se vive 
nesta aflição. Realmente, como dizia 
um amigo próximo, nós não podemos 
dizer que estamos bem. Podemos dizer 
que estamos assintomáticos. É horrível. 
Claro que eu gostaria de ver estudadas 
e eliminadas todas as doenças, mas de 
facto o cancro é aquela que me merece 
maior preocupação. Embora notemos 
que estão a ser feitos grandes progressos 
nesta matéria e que, em alguns casos, o 
cancro deixou de ser uma doença letal 
e passou a ser uma doença crónica. As 
pessoas vão vivendo e não morrem “de”, 
morrem “com” a doença. Se calhar, não 
fomos programados para estar cá tanto 
tempo. n

todo. Vejo até, cada vez mais, a aconte-
cer o contrário e ainda bem. Aprecio a 
filosofia dos orientais: eles tratam os an-
ciãos como sábios. Pessoas que já fize-
ram um caminho e aprenderam muito, 
certamente. É essa experiência que que-
remos transmitir. A verdade é que hoje 
não há grande tempo para uma vida em 
família, para jantares muito demorados. 
Isso não propicia a grandes contactos e 
conversas. Comigo felizmente isso não 
acontece.

16 DESTAQUE: PRÉMIO BANCO CARREGOSA/SRNOM 2017
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A dificuldade em fixar jovens 
médicos no interior do país tem 
sido uma realidade desde há 
já alguns anos. Esta questão 
motivou o CRNOM a organizar 
uma visita ao distrito de 
Bragança, no dia 2 de fevereiro, 
com o objetivo de encontrar 
respostas aos constrangimentos 
sentidos na região. A iniciativa 
foi acompanhada pelo 
Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Fernando Araújo e 
pelo bastonário da Ordem dos 
Médicos, Miguel Guimarães.

Combate à 
interioridade 

CAPTAR JOVENS MÉDICOS E APROXIMAR POPULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

VISITA DO CRNOM  
A BRAGANÇA

Secretário de 
Estado Adjunto 
e da Saúde e 
Bastonário da OM 
foram convidados a 
integrar a comitiva

disso, as dificuldades sentidas nesta re-
gião não estão esquecidas e está já pre-
visto “um investimento que visa melho-
rar as condições dos cuidados de saúde”. 
Recrutar novos médicos especialistas 
para reforçar os quadros dos hospitais 
faz também parte dos objetivos abor-
dados na reunião que sucedeu à visita. 
O presidente do CRNOM manifestou a 
sua preocupação com o problema da fi-
xação de médicos na região através da 
apresentação de um estudo inovador so-
bre esta matéria que iria promover (ver 
páginas 22-25). No encontro com o Con-
selho de Administração da Unidade Lo-
cal de Saúde (ULS) do Nordeste estive-

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Bragança

n VISITA À  
ULS NORDESTE 

A visita aos serviços de urgên-
cia e de cuidados intensivos 
da Unidade Hospitalar de Bra-

gança marcou o início do dia 2 de fe-
vereiro. Acompanhado pela comitiva 
da Ordem dos Médicos que integrava 
António Araújo, presidente do Conse-
lho Regional do Norte e Miguel Gui-
marães, bastonário da Ordem dos Mé-
dicos, o Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Fernando Araújo, afirmou 
ter ficado “bem impressionado” e cons-
tatado a presença de “uma equipa mé-
dica motivada e integrada, e uma res-
posta rápida e de qualidade, adequada 
às necessidades dos cidadãos”. Apesar 



gurança e de cuidados de saúde. Olhem 
para Bragança como uma oportunidade 
de excelência”, reforçou Paulo Xavier. O 
esforço dos profissionais de saúde para 
melhor servir as populações é notório, 
contudo “o sucesso só pode ser alcan-
çado com um serviço de proximidade, 
com mais recursos humanos e inves-
timentos que assegurem respostas di-
ferenciadas”, completou Artur Nunes, 
presidente da Câmara Municipal de Mi-
randa do Douro. Alargando o objetivo 
ao distrito e à comunidade intermunici-
pal (CIM), o também presidente do Con-
selho Intermunicipal da CIM Terras de 
Trás-os-Montes destacou a qualidade do 
Serviço Nacional de Saúde na região. 
João Catarino, presidente da Unidade 
de Missão para a Valorização do Inte-
rior, manifestou o empenho do governo 
em contrariar a grande assimetria que 
se verifica entre o litoral e o interior do 

país, motivo pelo qual foi criada aquela 
entidade, que conta com o apoio do Mi-
nistério da Saúde. “Precisamos de terri-
torializar as políticas públicas, ou seja, 
perceber as necessidades das regiões e 
dirigir bem essas políticas, que devem 
ser construídas pelos agentes locais e 
instituições que sabem como fazer a di-

ferença”, defendeu João Cata-
rino. O próximo passo será de-
finir medidas mais ambiciosas 
para revitalizar o interior. 

RECURSOS HUMANOS
A escassez de profissionais de 
saúde e a necessidade de criar 
novas estratégias para fixar os 
jovens médicos nestas regiões 
não são problemas atuais. “A 
ULS do Nordeste, com 13 uni-
dades de cuidados hospitalares 
e 14 centros de saúde, abrange 
um elevado número de habitan-
tes, muitos deles já idosos. Tam-
bém a idade média dos médicos 
que os servem ronda os 58 anos 
e 72% dos especialistas que tra-
balham na ULS vão aposentar-
-se até 2025. Atualmente, estão 
em formação nesta região ape-
nas 26 médicos no internato de 
Medicina Geral e Familiar”, 
revelou António Araújo, presi-
dente da SRNOM. 

SRNOM PROMOVE ESTUDO EM 
PARCERIA COM O IPB
Numa anterior visita à Sub-Região de 
Bragança, o CRNOM não conseguiu fi-
car indiferente a esta realidade que afeta 
as populações e o exercício da medicina. 
Por isso, pediu ao Instituto Politécnico 
de Bragança um estudo sobre as expec-
tativas e os incentivos que podem levar 
os jovens médicos a optar pelo interior. 
“Acreditamos que a captação de profis-
sionais de saúde não passará apenas por 
um aumento salarial. Temos que zelar 
pela satisfação, demonstrar que nesta 
região se pode promover a realização 
pessoal e profissional dos que aqui exer-
cem a sua atividade”, explicou António 
Araújo. Esse é um esforço que deve vir 
não só da tutela, mas também das autar-
quias, acrescentou. Era a vez de Maria 
Augusta Branco, professora do IPB e 
coodenadora do referido estudo, apre-

ram ainda presentes dirigentes da ARS 
Norte, docentes do Instituto Politécnico 
de Bragança (IPB) e autarcas do distrito. 

OPORTUNIDADES EM BRAGANÇA
Carlos Vaz, presidente do Conselho de 
Administração da ULS do Nordeste, 
inaugurou a sessão, pautada por um 
tema transversal: a interioridade. Para 
aquele dirigente, além dos incentivos 
decididos pelo Governo, “é necessário 
criar sinergias e atrair jovens médicos 
para esta região, com uma qualidade de 
vida invejável”. Os elogios a Bragança 
não ficaram por aqui, e o vice-presi-
dente da Câmara Municipal destacou 
a importância da ligação ao território. 
“Ao longo dos últimos anos, o município 
tem orientado as suas políticas estraté-
gicas para a captação de investimentos 
e para os fluxos turísticos. Para isso é 
necessário ter excelentes níveis de se-
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n APRESENTAÇÃO DE 
PROJETOS

Aproximar a saúde 
das pessoas  
Após a visita à Unidade Hospitalar 
de Bragança, o Secretário de 
Estado Ajunto e da Saúde visitou 
o Centro de Saúde de Mirandela II 
para assistir à apresentação de dois 
projetos: o “Serviço Nacional de 
Assistência Farmacêutica” e o “Notas 
Terapêuticas Simples”. Facilitar o 
acesso da população a medicamentos 
urgentes e aproximar médicos, 
farmacêuticos e utentes são as 
principais prioridades. 

Em Mirandela, instituições como a ULS 
do Nordeste, a Associação Nacional das 
Farmácias (ANF), a Serviços Partilha-
dos do Ministério da Saúde (SPMS), 
o Infarmed, a Ordem dos Médicos e a 
Ordem dos Farmacêuticos juntaram-
-se para a apresentação de dois projetos 
inovadores, destinados a “tornar a saúde 
mais próxima e acessível”: o SAFE (Ser-
viço Nacional de Assistência Farmacêu-
tica), que pretende facilitar o acesso a 
medicamentos urgentes, e o NTS (Notas 
Terapêuticas Simples), que visa facilitar 
a troca de informações entre médicos e 
farmacêuticos.
Através do SAFE, os cidadãos que ne-
cessitem de medicação urgente podem 
ficar a saber quais as farmácias que têm 
os medicamentos prescritos, os quais 
também podem ser entregues ao do-
micílio, num prazo de duas horas, bas-
tando contatar o centro de atendimento 
especializado criado para o efeito. O 
NTS permite do envio de uma “Nota 
Terapêutica” por parte da farmácia que 
realiza a dispensa dos medicamentos, a 
qual surge disponível para leitura pelo 
médico que emitiu a receita via PEM 
(Prescrição Eletrónica Médica). O Se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo, sublinhou os princi-
pais aspetos que caracterizam estes dois 
projetos: a inovação, “como prova de que 
as regiões do interior podem ser um 
exemplo para o resto do país”, e a coope-
ração entre as várias instituições envol-
vidas na concretização dos mesmos. n

sentar a equipa de investigação e a me-
todologia adotada para “pensar e estudar 
o fenómeno da desertificação do tecido 
humano médico” em determinadas re-
giões. Variáveis como a satisfação e mo-
tivação vão ser avaliadas e os resultados 
e conclusões serão apresentados no final 

de maio (ver nas páginas 22-
25 uma entrevista alargada 
com a Prof.ª Maria Augusta 
Branco). 

INCENTIVOS PARA ATRAIR 
MÉDICOS AO INTERIOR
Miguel Guimarães, bastonário 
da Ordem dos Médicos, apro-
veitou a oportunidade para 
destacar a qualidade da forma-
ção médica em Portugal. “É 
graças aos bons profissionais 
que Bragança tem uma capa-
cidade de resposta adequada 
às necessidades da população. 
Apesar disso, precisa de mais 
pessoas, médicos e técnicos, 
e necessita de renovar alguns 
equipamentos e ter acesso a 
dispositivos médicos e outros 
materiais que lhes permitam, 
sobretudo aos médicos mais 
jovens, exercer a medicina de 
acordo com as boas práticas”, 
alertou. Miguel Guimarães 
considerou a investigação e a 
formação patrocinada como 
prioridades para a fixação dos 
médicos e elogiou a iniciativa 
promovida pelo CRNOM em 
parceria com o IPB. Coube ao 
Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Fernando Araújo, 
encerrar a sessão, o qual apro-
veitou para relembrar que 
uma das características fun-
damentais do Serviço Nacio-
nal de Saúde é a equidade. 
Apesar das dificuldades, Bra-
gança é um dos distritos com 

melhor cobertura de cuidados de saúde 
primários e com “respostas únicas”. “Es-
tamos dispostos a criar incentivos para 
atrair futuros médicos ao interior, para 
que contactem com outras realidades, 
até durante a especialização”, afirmou 
o Secretário de Estado, rematando “que 
estas regiões não podem ser esquecidas 
e serão encontradas novas soluções”. 
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Determinantes da fixação no 
espaço laboral – uma perspetiva 
dos profissionais de medicina

É o primeiro estudo que 
se vai fazer em Portugal 
neste âmbito. Há uma 
desertificação assumida 
mas ainda não se tinha 
conseguido colocar 
de forma válida, com 
resultados mensurados 
de um estudo empírico, 
metodologicamente 
desenvolvido, e que desse 
credibilidade aos decisores 
políticos e gestores 
institucionais para tomar 
iniciativas e decisões.
Maria Augusta Veiga Branco

Bragança
PROJETO/ESTUDO
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Em entrevista à 
«nortemédico», a  
responsável pelo 

estudo abordou a pro-
blemática sentida pela 
grande maioria da popu-
lação, a existência de uma 
significativa assimetria 
entre o litoral e o interior, 
e a exigência de olhar 
para as regiões e perce-
ber as suas necessidades. 
Esta é portanto uma in-
vestigação pertinente e 
prioritária numa região 
que apresenta sinais de 
desertificação e isola-
mento da população. Ou-
tros membros da equipa 
de investigação deixaram 
também algumas decla-
rações sobre este projeto 
que pretende apresentar 
resultados globais no final 
do mês de maio.

(nortemédico)  –  Sabe-
mos que tudo começou 
com um desafio do Prof. 
Doutor António Araújo 
e da SRNOM para que 
fosse desonvolvido um 
estudo científico sobre 
os incentivos que podem 
levar os jovens médicos 
a optar pelo interior do 
país. Conte-nos como 
surgiu esta ideia e de que 
forma se processou o seu 
desenvolvimento. 
(Maria Augusta Romão da 

Veiga Branco) – Estávamos em Outubro 
de 2017, quando recebo o convite do pre-
sidente da Sub-Região de Bragança, Dr. 
António Andrade, para integrar um pai-
nel com moderação e discussão pública, 
que tinha como objetivo geral, desenvol-
ver algumas reflexões ao nível da de-
mografia médica. Abordámos questões 
como a desertificação e a falta de finan-
ciamento, a rede hospitalar e as carên-
cias em recursos humanos, o acesso dos 
jovens das regiões mais interiores à uni-
versidade, a influência da emigração, a 
natalidade, o papel das autarquias e as 
condições de fixação. Esta iniciativa foi 
o momento inicial de reflexão, debate e 

espaço de exposição de uma motivada 
amostra de profissionais de medicina 
que foram apresentando as suas proble-
máticas e constrangimentos relativa-
mente às realidades em vivência. Como 
consequência desse momento, emergiu 
o convite formulado pelo Professor Dr. 
António Araújo e pela SRNOM, para 
me tornar responsável por reunir uma 
equipa – de profissionais da medicina 
em parceria com o IPB – e coordenar 
a investigação que agora se encontra já 
em desenvolvimento. Na totalidade são 
12 investigadores com excelentes carac-
terísticas de motivação e capacidade de 
trabalho. 

Este é um estudo transversal que en-
globa o país inteiro ou apenas as regiões 
do interior?
É um estudo transversal, com colheita 
de dados entre março e início de abril 
deste ano, através da aplicação de um 
instrumento de colheita de dados, de-
senvolvido pela equipa e com base nos 
objetivos definidos. Esta aplicação en-
globa os médicos de todo o país, conti-
nente e ilhas, bem como os locais que 
no estrangeiro empregam médicos por-
tugueses. A nossa metodologia de in-

Maria Augusta Romão da Veiga Branco

No contexto da visita do 
Presidente do Conselho 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(CRNOM), ao Centro 
Hospitalar de Bragança 
em 2 de fevereiro de 
2018, ficamos a conhecer 
um projeto inovador 
de importância ímpar. 
A iniciativa partiu do 
CRNOM, que pediu ao 
Instituto Politécnico de 
Bragança (IPB) um estudo 
sobre as expectativas e 
incentivos que podem levar 
os médicos a optar pelas 
regiões do interior do país. 
O projeto “Determinantes 
da fixação no espaço laboral 
– uma perspetiva dos 
profissionais de medicina” 
conta com uma equipa 
de 12 investigadores, 
representando diferentes 
zonas do país, e tem a 
coordenação de Maria 
Augusta Romão da Veiga 
Branco, professora no IPB. 
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• Professora Coordenadora do IPB
• Departamento de Ciências Sociais e 

Gerontologia da ESSA, IPB
• Ciências da Educação, PhD, FPCEUP
• Mestre em Educação para a Saúde, UTAD, Vila Real
• PG em Neuroeducação, INSPSI, Porto
• Investigadora do RECI
• Portugal Coord, IPB, do Projeto Erasmus+  

(PSI-WELL) http://www.psiwell.eu/
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CLARA JORGE
Médica e docente 
convidada do IPB

“Este é um estudo muito 
importante para a região, 
para os médicos e para 
o Serviço Nacional de 
Saúde. Estamos com 
sérias dificuldades em 
fomentar a vinda de 
médicos para as regiões 
do interior do país. Sendo 
a saúde uma necessidade 
básica na vida das 
pessoas, é fundamental 
ter um bom acesso aos 
serviços de saúde, que 
além disso estimulam 
o desenvolvimento da 
cidade. (...) O que nós 
queremos com o estudo 
é descobrir o que leva os 
médicos a virem para cá 
fazer a sua formação e 
também os motivos que os 
levam a escolher outros 
locais e a abandonar a 
região. Estes movimentos 
demográficos médicos 
poderão ajudar o 
governo e até a Ordem 
a fomentar medidas 
para que os médicos 
venham para o interior e 
também pode estimular 
as instituições/hospitais 
a criar incentivos para 
os atrair. (...) O primeiro 
objetivo é quantificar a 
desertificação médica no 
interior e criar mudança.”

LUÍS CADINHA
Especialista em 
Saúde Pública

“Quando chegam as 
alturas mais críticas, 
aquando da colocação, 
a dificuldade em 
encontrar médicos 
nas zonas mais 
interiorizadas e 
carenciadas acentua-se 
e é difícil fazer a gestão 
de recursos humanos. 
Nota-se uma assimetria 
regional na distribuição 
dos médicos e com este 
estudo pretendemos 
descobrir quais são 
os determinantes que 
levam os médicos a 
preferir uma região em 
detrimento de outra. 
Existem alguns fatores 
já conhecidos, mas 
precisamos de conhecer 
a realidade portuguesa 
e tentar ter uma 
opinião fundamentada 
e científica. Queremos 
saber se as ambições 
– pessoais, regionais e 
estatais – coincidem, 
estudar e compreender 
as assimetrias e 
tentar concluir sobre 
os motivos e de que 
forma se pode resolver o 
problema.”

vestigação está preparada para aceder a 
uma amostra probabilística e altamente 
representativa do universo de pessoal 
médico, em Portugal e, eventualmente, 
no estrangeiro. 

Na ocasião da visita do Presidente do 
CRNOM a Bragança, afirmou que es-
tavam a “pensar em como estudar e 
compreender o fenómeno da desertifi-
cação”. Foi este o ponto de partida?
Sim, esse foi o ponto de partida. Estu-
dar e conseguir reconhecer como está 
a realidade da distribuição de médicos 
pelos espaços de atendimento às popula-
ções, as suas problemáticas e constran-
gimentos. Bragança, e o Nordeste em 
geral, atravessam uma fase difícil rela-
tivamente à captação e fixação de jovens 
médicos, por isso essa é uma questão ur-
gente e pertinente, também reconhecida 
pela SRNOM. 

Quais são os principais objetivos?
Os objetivos específicos do estudo, aqui 
assumidos como linhas orientadoras do 
nosso rationale metodológico, são: co-
nhecer as variáveis consideradas deter-
minantes para a tomada de decisão de fi-
car ou sair do espaço laboral, segundo a 
perceção dos profissionais de medicina, 
bem como conhecer a relação de causa-
lidade entre as variáveis sociodemográ-
ficas, socioeconómicas organizacionais 
e a decisão de ficar ou sair do espaço la-
boral. Consideramos que a consecução 
destes objetivos fará emergir resultados 
baseados em evidência científica, que 
constituam pontos de referência para o 
reconhecimento e compreensão desta 
problemática. 

Quais as metodologias utilizadas?
A metodologia no nosso estudo é essen-
cialmente de caráter quantitativo. É um 
tipo de estudo observacional, transver-
sal e analítico, a partir das respostas da 
nossa amostra a um questionário que in-
clui variáveis de caráter sociodemográ-
fico e profissional, além de um conjunto 
de questões relacionadas com as motiva-
ções e desmotivações pessoais e profis-
sionais que estão subjacentes à decisão 
de seleção dos locais de trabalho. Vamos 
usar esse questionário, porque além 
de dar a conhecer as variáveis a nível 
pessoal – motivações e constrangimen-

tos – também nos vai 
permitir conhecer o 
nível de expectativas e 
consecuções, intrínse-
cas e extrínsecas, que 
os médicos obtêm no 
exercício das suas fun-
ções. Assim, este es-
tudo, conduzido nesta 
conceção metodoló-
gica, apresentará re-
sultados relativos não 
só ao perfil sociode-
mográfico dos profis-
sionais médicos mas 
também do tipo e nível 
de motivação e con-
secução de projetos, 
bem como da satisfa-
ção profissional.  Con-
sideramos ainda que a 
análise entre as variá-
veis nos conduzirá ao 
reconhecimento, ba-
seado na evidência, de 
indicadores de fixação 
e/ou desertificação das 
instituições de saúde.

A saúde e os profis-
sionais de saúde as-
sumem uma impor-
tância extrema. A 
solução é complexa e 
a captação não deve 
passar apenas pelo 
aumento do ordenado. 
De que forma se pode 
tornar a região inte-
rior mais atrativa para 
os jovens médicos?
Existem algumas es-
tratégias que podem 
ser postas em prática 
e que em outros mo-
mentos foram utilizadas. Por exemplo, 
em 2015, foi decidida a atribuição de in-
centivos aos médicos com contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, com 
vínculo laboral, desde que situados em 
zonas geográficas carenciadas. Esta foi 
uma medida que procurou tornar mais 
apelativo o contexto de trabalho nessas 
zonas. Posteriormente, em 2017, foram 
estabelecidas as condições dessa atribui-
ção de incentivos à mobilidade geográ-
fica para zonas carenciadas. Na verdade, 

o Estado e os decisores políticos a nível 
central e regional vêm reconhecendo, 
desde os anos 90, as carências, as con-
sequências e a emergência de atuação a 
este nível. Todavia, estas e outras deci-
sões mais pontuais emergiram de obser-
vações mais in situ. Tenho a convicção 
pessoal de que todos necessitam de ver 
dados, analisar relações entre variáveis, 
ou seja, precisam de resultados basea-
dos na evidência científica para toma-
rem quaisquer decisões.
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OLÍVIA PEREIRA
Sub-diretora da 
Escola Superior 
de Saúde do IPB

“Trata-se de 
um trabalho 
sobre a fixação 
de profissionais 
médicos, que  
muitas vezes é um 
pouco esquecida. 
É um motivo de 
orgulho e de grande 
importância ligar a 
academia à saúde 
e investigação. 
Esperamos que traga 
ganhos em saúde, até 
porque temos muitas 
especialidades com 
escassez de clínicos e, 
a longo prazo, poderá 
ter uma situação 
comprometida.”

ISABEL RIBEIRO
Professora do IPB e 
técnica farmacêutica

“Tenho alguns 
trabalhos já 
publicados sobre a 
satisfação laboral 
dos profissionais de 
farmácia e considero 
este projeto bastante 
interessante. (...) Até 
agora, as decisões 
que foram tomadas 
são esporádicas e 
não têm em conta 
evidências. Queremos 
fundamentar este 
trabalho, encontrar 
fatores que 
determinem a fixação 
ou o abandono e que 
possam ser utilizados 
para criar mudanças. 
Até porque é necessário 
atuar, nós que vivemos 
no interior sentimos 
ainda mais os efeitos 
da desertificação.”

O contributo das autarquias na criação 
de incentivos para estes profissionais 
também seria importante?
Sim e há trabalho desenvolvido a esse 
nível que comprova o seu contributo, 
desde sempre. Algumas autarquias es-
tão atentas ou, pelo menos, sensibili-
zadas para estes processos. Decorrem 
estratégias isoladas, na colaboração e 
assentimento, para captação de médi-
cos nacionais e recrutamentos de mé-
dicos estrangeiros, através de acordos 

SNS português, devido a desequilíbrios 
geográficos, como a distância, e no nível 
de atenção por parte do governo central. 
As estratégias para enfrentar esses de-
safios são parcas e nem sempre ava-
liadas, nomeadamente por falta de pes-
quisa. A segunda está relacionada com 
o facto de serem necessários estudos, 
ou seja, maior investimento na inves-
tigação, para analisar as causas da má 
distribuição dos médicos em Portugal. E 
isto é exatamente o que estamos a fazer, 
com incidência nos fatores individuais 
e profissionais que influenciam a es-
colha de um local de prática e o seu hi-
potético abandono. Acreditamos que os 
resultados obtidos com esta investigação 
irão ajudar os decisores políticos, insti-
tucionais e profissionais, a identificar, 
analisar e avaliar as problemáticas e 
constrangimentos destes contextos de 
modo a poderem refletir e conceber 
decisões adaptativas, senão soluciona-
doras, das necessidades das populações 
portuguesas. n

bilaterais, iniciativas que 
foram sendo contributos 
autárquicos que, de al-
guma forma, ajudaram 
a minimizar a problemá-
tica de desertificação de 
locais laborais em zonas 
como o Nordeste. Toda-
via, esta não é uma situa-
ção ímpar nem isolada. 
A procura de trabalhado-
res não locais vem cons-
tituindo, ao longo dos 
tempos, uma estratégia 
considerada eficaz para 
assegurar uma prestação 
de serviços suficiente, ao 
nível da saúde ou até da 
educação, para as popu-
lações residentes.

Acreditam que os re-
sultados deste projeto 
podem influenciar con-
sensos políticos e trazer 
mudanças para o bem-
-estar dos serviços e 
população? 
Sem a menor dúvida. 
Este assunto é da maior 
importância para todos 
os cidadãos,  porque 

temos de conhecer um determinado 
contexto para o compreender profunda-
mente e, só depois, poder agir sobre ele. 
Pese embora moroso, por vezes as to-
madas de decisão sobre conceitos e con-
vicções do senso comum podem ter re-
sultados menos operativos e eficazes. Na 
verdade, alguns resultados de pesquisa 
recente focam-se em duas advertências: 
a primeira é que se verifica que as polí-
ticas e os decisores enfrentam desafios 
para assegurar o acesso aos médicos no 
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Falar de preparar o 
SNS para a epidemia 
anual de gripe deveria 

ser muito mais do que falar 
no número de médicos ou de 
enfermeiros, deveria ser um 
desígnio nacional abordado em 
toda a sua complexidade e a 
médio e longo prazo.

PREPARAR O SNS PARA A CRISE DA GRIPE
APOSTAR NO INTERNAMENTO HOSPITALAR DOMICILIÁRIO E NO PAPEL DO 
CUIDADOR INFORMAL AJUDARIA A DIMINUIR A PRESSÃO NOS SERVIÇOS

com o apoio de uma equipa multidisci-
plinar de médicos, enfermeiros e assis-
tentes sociais das unidades hospitalares, 
com consequente diminuição do núme-
ro de doentes internados, diminuição do 
tempo de internamento, diminuição das 
infeções hospitalares multirresistentes 
e diminuição dos custos. É evidente que 
esta solução impõe um investimento na 
criação das equipas hospitalares domici-
liárias e, obrigatoriamente, a existência 
de um cuidador e de algumas condições 
específicas da habitação, mas o ganho 
será substancial.
Ligado a esta vertente e de crucial im-
portância está o dever de se valorizar 
o papel dos cuidadores informais dos 
doentes. Sai muito mais barato à socie-
dade ter uma pessoa da família do doen-
te em casa a cuidar dele, seja por um in-
ternamento hospitalar domiciliário seja 
numa fase de cuidados paliativos, do que 
ter o doente internado num hospital ou 
numa unidade de cuidados paliativos. 
Lembro que, frequentemente, os adul-
tos do agregado familiar trabalham e 
que ficar em casa a cuidar de um paren-
te pode equivaler a um despedimento 
com uma diminuição acentuada do or-
çamento familiar, podendo-se hipotecar 
o futuro dessa família. Era importante 
criar legislação que protegesse e valori-
zasse o papel do cuidador informal, de 
modo a incentivar o aparecimento de 
disponibilidade para prestação de cuida-
dos aos seus ascendentes ou descenden-
tes que necessitam de apoio numa fase 
de maior fragilidade e que se sentiriam 
muito mais cómodos, mais acarinhados 
e mais protegidos se se mantivessem no 
seu domicílio.
Falar de preparar o SNS para a epide-
mia anual de gripe deveria ser muito 
mais do que falar no número de médicos 
ou de enfermeiros, deveria ser um de-
sígnio nacional abordado em toda a sua 
complexidade e a médio e longo prazo.

António Araújo
Presidente do CRNOM

do se gera o caos nos serviços 
de urgência e hospitais. Para 
este problema contribuem di-
rectamente dois fatores, com-
pletamente diferentes mas 
igualmente importantes: por 
um lado, a enorme afluência 
de doentes às urgências hos-
pitalares e, por outro lado, a 
excessiva ocupação das camas 
nos internamentos, sendo que 
nenhum deles tem sido aborda-
do e acautelado pela tutela em 
tempo devido.
A questão do número excessi-
vo de doentes que acorre aos 
serviços de urgência está rela-
cionada com a falta de literacia 
da população, algo que requer 
uma grande campanha de for-
mação e de sensibilização dos 
portugueses. Está também 
ligado à falta de consultas dis-
ponibilizadas nos centros de 
saúde, particularmente após os 
horários laborais e estendidas 

até às 24 horas, e com a impossibilidade 
de se obterem exames complementares 
de diagnóstico em tempo útil. Por fim, e 
talvez mais importante, associa-se à fal-
ta de credibilidade dessas consultas. No 
entendimento da população, é em geral 
mais fácil, mais rápido e mais seguro ir 
a uma consulta de uma urgência hospi-
talar do que recorrer ao seu centro de 
saúde – esta mentalidade demora anos 
e exige persistência para mudar.
Relativamente à falta de camas ou ex-
cesso de ocupação das já existentes, algo 
que poderia contribuir de forma signifi-
cativa para diminuir a pressão nos inter-
namentos do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) seria a aposta no internamento 
hospitalar domiciliário. Esta área, que 
já tem vindo a ser implementada em vá-
rios países da Europa e que tem alguns 
projetos experimentais em curso em 
Portugal, é muito interessante porque 
permite realizar o tratamento e o se-
guimento dos doentes no seu domicílio, 

Artigo de opinião do Prof.  António Araújo, no jornal Público
[12 JAN 2018]

F ruto dos avanços da Medicina, 
que permitem aumentar signi-
ficativamente a longevidade, a 

população portuguesa está a envelhecer, 
o que acarreta um incremento substan-
cial de doença. Isto traduz-se numa per-
manente e excessiva ocupação de camas 
nos internamentos hospitalares, uma 
evidência ao alcance de todos os que a 
querem constatar e que a tutela tem vin-
do a ignorar sistematicamente. A dimi-
nuição de camas em alguns hospitais, o 
tipo de patologia cada vez mais comple-
xa e mais demorada a tratar/compensar, 
o aumento de casos sociais que ficam 
“esquecidos” a ocupar mais uma cama, 
a falta de camas nas redes de cuidados 
paliativos e de cuidados continuados in-
tegrados são fatores contributivos e que 
necessitam de um investimento sério, 
atempado, programado e continuado.
Este assunto é particularmente sensível 
durante o pico sazonal de gripe, como 
este que estamos a atravessar, quan-

https://www.publico.pt/2018/01/12/sociedade/opiniao/preparar-o-
sns-para-a-crise-da-gripe-1798968 
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Comunicado do Conselho Nacional e Bastonário da Ordem dos Médicos
[14 Fev 2018]

vocar um aumento imponderável na pu-
blicidade enganosa e na pseudociência. 
Atribuir validade científica por portaria 
e induzir as pessoas em erro criando 
licenciaturas em terapêuticas que não 
têm a devida fundamentação científica 
é legitimar de forma artificial cursos su-
periores que não servem os interesses 
dos doentes que o Estado tem a obriga-
ção de proteger.
Esta decisão do ministro da Saúde e do 
ministro da Ciência, Tecnologia e Ensi-

no Superior pode colocar 
em causa as relações ins-
titucionais entre a Ordem 
dos Médicos e o Governo 
e reforça de forma defini-
tiva a desastrosa política 
de saúde que tem sido im-
plementada nos últimos 
anos, com prejuízo grave 
para os doentes e para 
todos os profissionais de 
saúde que têm por forma-
ção e agem com base em 
conhecimentos fundados 
na evidência científica. 
A Ordem dos Médicos 
fica assim totalmente le-
gitimada para liderar um 
processo de oposição fir-
me de todos os médicos a 
uma política de saúde pa-
tológica que não serve os 
doentes nem o país.

A Ordem dos Médicos continuará a de-
fender a saúde pública, a medicina e os 
doentes de práticas sem validade cientí-
fica comprovada, do exercício ilegal da 
Medicina e da publicidade enganosa.

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2018. 

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos
O Bastonário da Ordem dos Médicos

do azo a que surjam equívocos quanto à 
componente (inexistente) de formação 
Médica.
A Ordem dos Médicos já tinha, em 2013, 
solicitado em sede parlamentar e em ofí-
cio dirigido ao Presidente da República 
que a expressão “Medicina tradicional 
chinesa” fosse substituída por “Terapêu-
ticas tradicionais chinesas” a propósito 
da proposta de Lei 111/XII.
As práticas ou terapêuticas tradicionais 
chinesas não constituem prática médica 
e, em defesa da verdade, 
da transparência, das 
expectativas dos candi-
datos à formação pré-
-graduada e da própria 
saúde dos doentes, isso 
deveria ser bem claro 
para todos aqueles que 
venham a interagir com 
os titulares de tais estu-
dos.
De resto, não basta, 
como faz o artigo 15º 
da Portaria em análise, 
prever que “as institui-
ções de ensino superior 
devem garantir que a co-
municação ou publicida-
de relativa aos ciclos de 
estudos conducentes ao 
grau de licenciado em 
Medicina Tradicional 
Chinesa não origina equívocos sobre 
a natureza do ensino ministrado e que 
não o tornam confundível com outros 
ciclos de estudos acreditados”.
O ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior e o ministro da Saú-
de, ao assinarem esta Portaria, estão a 
contribuir para um retrocesso sem pre-
cedentes na essência da fundamentação 
científica da investigação e na evolução 
da inovação tecnológica e terapêutica 
próprias da medicina. Uma atitude de 
consequências nefastas para a saúde 
das pessoas e dos doentes, que irá pro-

Foi publicada em 9 de fevereiro a 
Portaria 45/2018 que regula os 
requisitos gerais que devem ser 

satisfeitos pelos ciclos de estudos con-
ducentes ao grau de licenciado em Me-
dicina Tradicional Chinesa (MTC) que 
venham a ser criados.
No âmbito das suas atribuições, compete 
à Ordem dos Médicos contribuir para a 
defesa da saúde dos cidadãos e dos direi-
tos dos doentes, pelo que não podemos 
deixar de salientar que o referido ciclo 
de estudos não habilitará à prática de 
Medicina, que é exclusiva dos Médicos.
A consagração deste ciclo de estudos é 
o culminar de um processo que sempre 
mereceu e continuará a merecer a opo-
sição da Ordem dos Médicos quer pela 
forma como foi conduzido, quer pelas 
soluções adotadas.
Não podemos deixar de realçar que um 
jovem médico, em Portugal, tem uma 
formação pré-graduada exclusivamente 
universitária de 12 semestres curricula-
res, correspondente a 360 unidades de 
crédito, ao qual se segue a formação pós-
-graduada para habilitação ao exercício 
autónomo e especializado da Medicina 
que, em algumas especialidades, chega 
a durar 7 anos.
Reiterando que todas as intervenções 
terapêuticas com resultados efetivos e 
comprovados cientificamente são in-
corporadas na Medicina convencional, 
a criação de ciclos de estudos com for-
mação de 8 semestres curriculares em 
práticas que não têm base científica 
comprovada constitui um perigo para 
a Saúde e para as finanças dos portu-
gueses, pois poderá gerar atrasos em 
diagnósticos e tratamentos de situações 
potencialmente graves que, assim, con-
tinuarão a evoluir.
Mais uma vez a Ordem dos Médicos la-
menta que o legislador tenha cedido aos 
interesses comerciais e publicitários, 
apelidando estes ciclos de estudos de 
“Medicina Tradicional Chinesa”, dan-

LICENCIATURA EM “MEDICINA TRADICIONAL CHINESA”  
CEDÊNCIA A INTERESSES COMERCIAIS E PUBLICITÁRIOS

Atribuir validade 
científica por portaria 
e induzir as pessoas 
em erro criando 
licenciaturas em 
terapêuticas que 
não têm a devida 
fundamentação 
científica é legitimar de 
forma artificial cursos 
superiores que não 
servem os interesses 
dos doentes que o 
Estado tem a obrigação 
de proteger.
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Foi publicado a 26 de fevereiro o 
Decreto-lei 13/2018 que veio ins-
tituir o novo Regime Jurídico do 

Internato Médico (RJIM).
O Conselho Nacional da Ordem dos Mé-
dicos (CNOM) e o Conselho Nacional do 
Médico Interno (CNMI) participaram 
na discussão deste diploma que vem 
simplificar os procedimentos adminis-
trativos resultantes do anterior regime 
jurídico (Decreto-Lei n.º 86/2015, de 21 
de maio) e que contribui para a operacio-
nalização da Prova Nacional de Acesso 
(antiga Prova Nacional de Seriação), 
respondendo, assim, a uma necessidade 
sentida e expressa há vários anos pelos 
candidatos, pelas escolas médicas e pela 
Ordem dos Médicos.
O diploma agora aprovado permite va-
lorizar a classificação final obtida no 
âmbito do Mestrado Integrado em Me-
dicina no acesso à formação especia-
lizada, após aplicação de um fator de 
normalização entre as escolas médicas, 
e reintroduz o enquadramento legal do 
ano comum, doravante designado de 
“formação geral”. O novo regime jurí-
dico também clarifica o tempo máximo 
de trabalho normal a realizar em con-
texto de serviço de urgência, num total  
semanal de 12 horas, em linha com as 
regulamentações emanadas pela Or-
dem dos Médicos e pela Administração 
Central do Sistema de Saúde. É, ainda, 
corrigido um erro do anterior regime ju-
rídico, que impedia a mudança de local 
de formação dentro da mesma especia-
lidade, após repetição da prova nacional 
de acesso.
No entanto, dado que o novo regime ju-
rídico contempla a possibilidade de uma 
dissociação completa entre a formação 
geral e a formação especializada, apenas 
exigindo a prestação da prova nacional 
de acesso no caso de acesso à especia-
lidade, contribuindo, desse modo, para 
o aumento dos médicos sem especiali-
dade, consideramos que tal representará 
um grave retrocesso na formação mé-

NOVO REGIME JURÍDICO DO INTERNATO MÉDICO
ASPETOS POSITIVOS MAS MUITAS INSUFICIÊNCIAS

Comunicado do  Conselho Nacional da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional 
do Médico Interno
[28 FEV 2018]

dica, com repercussões sérias na presta-
ção de cuidados aos doentes e pondo em 
risco a segurança clínica.  Neste aspeto, 
perde-se mais uma vez a oportunidade 
de corrigir esta situação e pugnar por 
uma sempre crescente elevação da qua-
lidade técnico-científica dos médicos em 
prol da saúde dos portugueses.
De igual forma, não se encontra con-
templada a norma transitória reivindi-
cada pelo CNOM e pelo CNMI, que sal-
vaguarde, expressa e excecionalmente 
durante o corrente ano civil, que a de-
sistência durante o primeiro ano (o de 
ingresso) da formação especializada não 
seja punida com a proibição de acesso ao 
procedimento concursal de ingresso no 
internato imediatamente subsequente.
Por fim, contrariamente ao que tinha 
vindo a ser discutido e acordado, não 
está prevista a remune-
ração dos recém-espe-
cialistas como assisten-
tes após a publicação da 
aprovação final na espe-
cialidade em Diário da 
República, apesar de, a 
partir desse momento, 
os recém-especialistas 
passarem a executar 
funções de especialista 
enquanto aguardam con-
curso, o que poderá afas-
tar os médicos do Ser-
viço Nacional de Saúde 
(SNS).
Tendo em conta que a operacionaliza-
ção do presente regime jurídico carece 
ainda de regulamentação específica a 
ser publicada nos próximos 90 dias, o 
CNOM e o CNMI alertam e apelam para 
a necessidade de consagrar no novo re-
gulamento do internato médico:
– regimes de transição relativos ao pro-
cedimento concursal ao Internato Mé-
dico de 2018 que salvaguardem as le-
gítimas expectativas dos candidatos, 
nomeadamente no que diz respeito à 
data do concurso (e que, este ano, se 

deve manter em junho), bem como aos 
critérios de desempate na ordenação de 
candidatos;
– a atualização remuneratória dos re-
cém-especialistas após a publicação da 
obtenção da especialidade;
– a atribuição de tempo no horário dos 
orientadores de formação para esta 
atividade.
Apesar de saudarmos algumas das al-
terações introduzidas por este diploma, 
o CNOM e o CNMI não podem deixar 
de manifestar a sua preocupação rela-
tivamente ao futuro da formação espe-
cializada em Portugal, que é estrutu-
rante para a solidez e qualidade do SNS. 
Urge definir uma estratégia de curto 
e médio prazo, no sentido de reduzir o 
número de médicos sem especialidade, 
adequando a formação pré-graduada 

à formação pós-graduada e 
corrigindo as múltiplas in-
suficiências no SNS ao nível 
do capital humano, dos con-
cursos, dos equipamentos e 
materiais médicos.
A Ordem dos Médicos insta 
também os membros do Go-
verno responsáveis pela pu-
blicação da regulamentação 
específica do presente RJIM 
a manterem uma atitude de 
abertura e diálogo com os 
seus parceiros institucio-
nais, para que no articulado 
desse regulamento possam 
ser corrigidas e evitadas as 

insuficiências supracitadas.

Lisboa, 28 de fevereiro de 2018.

O Conselho Nacional do Médico Interno
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos

O CNOM e o CNMI 
não podem deixar 
de manifestar a 
sua preocupação 
relativamente ao 
futuro da formação 
especializada em 
Portugal, que é 
estruturante para a 
solidez e qualidade 
do SNS
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PRESENÇA DA SRNOM NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
DESTAQUES DE OUTRAS INTERVENÇÕES SOBRE TEMAS DA ATUALIDADE

CAOS NAS URGÊNCIAS

  PORTO CANAL 
[2018.01.09]
«Os planos de 
contingência da 

gripe demoraram a ser postos em 
prática por culpa do Ministério das 
Finanças. A denúncia é da Ordem 
dos Médicos, que explica que as 
autorizações para novas camas e a 
contratação de novos profissionais 
demoram a sair do Terreiro do Paço. 
“Infelizmente essa centralização 
tem-se mantido nestes dois últimos 
anos, o que leva a que os conselhos 
de administração continuem sem 
autonomia nenhuma para contratar 
pessoal, para contratualizar 
serviços que são fundamentais 
para a saúde da população. (…) 
Estamos a ser submetidos a um 
condicionamento muito grande por 
parte do Ministério das Finanças e 
isto tem consequências graves para 
a saúde da população”. [António 
Araújo] »
http://portocanal.sapo.pt/noticia/143727 

ATESTADOS  
MÉDICOS PARA 
BAIXAS DE TRÊS DIAS 

  SIC [2018.01.19]
«O Bastonário da 
Ordem dos Médicos 
propõe o fim das baixas 

de curta duração. “Constatamos 
que há um número significativo de 
baixas de curta duração, que muitas 
vezes se devem a critérios que 
não são objetiváveis pelo próprio 
clínico e que as pessoas vão ao 
centro de saúde e recorrem. (...) 
Deve-se ponderar com cautela os 
mecanismos, para que não haja um 
abuso dos utentes”. [André Santos 
Luís]»
https://vimeo.com/251822960

INFARMED NO PORTO 

  PORTO CANAL  
[2018.01.19]
«Há um coro de críticas 
do Norte depois das 

declarações da presidente do 
Infarmed no Parlamento. Maria 
do Céu Machado diz que o anúncio 

da transferência da sede para o 
Porto está a perturbar a atividade 
habitual da entidade. (…)  
“Achamos que são afirmações 
mirabolantes da presidente 
do Infarmed quando liga esta 
deslocalização a impactos que 
possa ter no Serviço Nacional de 
Saúde. Não faz sentido nenhum. 
(...) O Porto, em primeiro lugar, 
tem dos melhores hospitais 
do país, tem dos melhores 
laboratórios de investigação 
do país, chamo a atenção o 
IPATIMUP, como laboratório de 
referência, e tem doutorados 
e mestrados necessários e 
suficientes para a atividade, seja 
do Infarmed ou qualquer outro 
organismo público ou privado”. 
[António Araújo]»
https://vimeo.com/252178739

 “CONSULTÓRIO” COM 
ANTÓNIO ARAÚJO 

  PORTO CANAL 
[2018.01.23]
O presidente do 
CRNOM marcou 

presença no programa 
Consultório, do Porto Canal. 
António Araújo, também diretor 
do Serviço de  Oncologia Médica 
do Centro Hospitalar do Porto, 
esteve no programa para falar do 
tratamento imuno-oncológico. 
http://portocanal.sapo.pt/um_
video/7MlKyr8VKF79cUfrGbzk 

BRAGANÇA LIDERA 
ESTUDO SOBRE O QUE 
QUEREM OS MÉDICOS 
PARA SE FIXAREM 
NO INTERIOR 

  DN [2018.02.02]
«O Instituto 
Politécnico de 
Bragança (IPB) está 

a realizar um estudo sobre o que 
pode levar os jovens médicos a 
fixarem-se no interior do país, a 
pedido do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos.
“Esperamos muito ansiosa-
mente estas conclusões para 
que as possamos apresentar à 
tutela, de modo a que possamos 
de alguma forma ter aqui um 
substrato para decisões políticas 
que venham a ser aplicadas e a 
ser levadas a cabo para trazer 
médicos para o interior do país”, 
afirmou António Araújo»
https://www.dn.pt/lusa/interior/braganca-
lidera-estudo-sobre-o-que-querem-os-
medicos-para-se-fixarem-no-interior-9093406.
html 

MÉDICOS CONTRA 
LICENCIATURA EM 
MEDICINA CHINESA 

  PORTO CANAL  
[2018.02.15]
«A Ordem dos 
Médicos acusa 

o Governo de ameaçar a 
saúde dos portugueses 
validando cientificamente 
práticas tradicionais chinesas 
através de uma licenciatura 
e admite avançar para 
“formas inéditas” de mostrar 
o descontentamento dos 
médicos. “Está a ser validada 
como medicina, algo que não 
tem validação científica. Está 
a passar para a população 
portuguesa a sensação de 
que se vai criar cursos destas 
técnicas tradicionais chinesas 
que vão formar médicos para 
tratar a população. No limite, 
só faltava colocar médicos 
tradicionais chineses dentro 
do Serviço Nacional de Saúde”. 
[António Araújo]»
http://videos.sapo.pt/
mE41CJD0PgmqIMHeVAub 

JOVEM MÉDICO 
GANHA PRÉMIO DE 
20 MIL EUROS COM 
INVESTIGAÇÃO QUE 
PODE SALVAR VIDAS 

  PÚBLICO  
[2018.02.19]
«Com uma 
investigação 

sobre um tratamento que 
pode ajudar a salvar a vida de 
doentes em falência hepática 
aguda, uma técnica que 
permite ganhar tempo até 
que o fígado do paciente se 
regenere ou se encontre um 
órgão para transplante, um 
médico de 33 anos venceu 
o prémio Banco Carregosa 
no valor de 20 mil euros. A 
investigação vencedora da 
segunda edição deste prémio, 
que é promovido pela Ordem 
dos Médicos do Norte. (...)
é de Filipe Sousa Cardoso, 
gastrenterologista no Hospital 
Curry Cabral (Lisboa),que 
liderou este trabalho feito com 
mais quatro investigadores dos 
EUA e do Canadá.»
https://www.publico.pt/2018/02/19/
sociedade/noticia/jovem-medico-ganha-
premio-de-20-mil-euros-com-investigacao-
que-pode-salvar-vidas-1803677 

ATRASO  
DOS CONCURSOS 

  PORTO CANAL 
[2018.02.21]
«A Ordem dos 
Médicos fala 

em “vergonha nacional” 
para caracterizar o atraso 
na contratação de cerca de 
700 profissionais recém 
especialistas, à espera de 
colocação há um ano. “É uma 
vergonha nacional porque 
parece que a Ordem dos 
Médicos, em vez de negociar 
com o Ministro da Saúde, 
terá que começar a falar 
apenas e só com o Ministro 
das Finanças. Estarmos à 
espera há mais de um ano 
pela abertura de concursos 
para jovens especialistas 
no Serviço Nacional de 
Saúde, onde faltam recursos 
humanos. É estar a convidá-
los a irem para o privado ou 
para fora do país”. [António 
Araújo]»
http://portocanal.sapo.pt/noticia/147441 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE ESTÁ 
“REFÉM” DO DAS 
FINANÇAS 

  JN 
[2018.03.08]
«O presidente 
da Secção 

Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos disse hoje que a 
criação da estrutura de missão 
para monitorizar o programa 
orçamental da saúde “prova” 
que o Ministério da Saúde 
“está refém” do das Finanças.
“Neste momento, é prova 
clara que o Ministério da Saúde 
está refém do Ministério 
das Finanças, se calhar não 
necessitaríamos de ter um 
Ministério da Saúde, bastava 
ter um Ministério das Finanças 
e uma secretária de Estado 
da Saúde, era suficiente”, 
afirmou à Lusa António 
Araújo, reagindo ao facto de 
o Governo PS ter aprovado 
hoje a criação desta estrutura, 
à qual caberá apresentar 
propostas que contribuam 
para a sustentabilidade do 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS)»
https://www.jn.pt/lusa/interior/ministerio-
da-saude-esta-refem-do-das-financas---
ordem-dos-medicos-do-norte-9172275.html 

MOVIMENTO 
CRITICA “VISÃO 
CENTRALISTA 
E UNIPOLAR” 
DO ESTADO 

  PÚBLICO 
[2018.03.10]
«Com a 
descentralização 

em pano de fundo, este 
movimento da sociedade civil 
tem reunido periodicamente 
e, segundo explicou ao 
PÚBLICO o professor António 
Araújo, director do Serviço 
de Oncologia Médica do 
Centro Hospitalar do Porto, 
a “ideia é alertar o Governo 
para a necessidade de 
descentralizar, instalando 
organismos públicos ao 
longo do país. (...)É preciso 
que o Governo perceba que a 
descentralização poderá ser 
uma mais-valia para algumas 
regiões do país que têm 
sido negligenciadas quando 
comparadas com Lisboa”»
https://www.publico.pt/2018/03/10/
politica/noticia/movimento-critica-visao-
centralista-e-unipolar-da-administracao-
publica-1806023 

SURTO DE 
SARAMPO EM 
DEBATE   

  SIC 
[2018.03.19]
«O surto de 
sarampo em 

Portugal esteve em debate 
na SIC Notícias. Foram 
convidados desta edição Ana 
Rita Cavaco, bastonária da 
Ordem dos Enfermeiros, e 
António Araújo, presidente 
da Secção Regional Norte 
da Ordem dos Médicos. 
“Este é um surto que não 
era expectável, mas que 
advém da importação de um 
caso de sarampo. Apesar 
de tudo temos uma taxa de 
vacinação muito elevada, 
daí uma maior cobertura da 
nossa população”. [António 
Araújo]»
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=31&v=51CxL0LRLsU 



Platão vê nos filósofos os 
seres mais bem prepara-
dos para orientarem o ho-
mem da civitas. E põe na 
boca de alguns dos seus 
personagens a ideia de se-
rem os médicos, ao tempo 
incluídos no grupo dos 
filósofos, talvez os mais 
aptos a sondarem o ho-
mem de modo a conhecê-
-lo na profundidade da 
vida, mediando, em certos 
transes da existência, a 
própria relação com a di-
vindade. Hipócrates, Avi-
cena e Averrois seguem o 
mesmo pensamento. Pois 
se os médicos conhecem 
os homens na materiali-
dade biológica e também 
na parte visível da inte-
rioridade, é natural que 
pontualmente se cruzem 
com figuras cuja excep-
cionalidade acicata o lo-
cus da admiração. É justo, 
portanto, que, no percurso 
ainda florido da vida, os 
médicos apontem como 
modelo a seguir alguns 
daqueles que fizeram da 
ética o vector orientador 
da existência e da civili-
dade a forma prevalente 
de estar no mundo. 
Tendo em conta esta ideia, 

o Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, com o subido patrocínio do 
Senhor Bastonário, promoverá semes-
tralmente a partir de hoje um Banquete 
ao estilo daqueles que tiveram lugar na 

Grécia antiga. Um Banquete à maneira 
de Platão e de Kierkgaard, no qual a co-
mida é substituída por reflexões sobre 
uma figura ilustre, um homem colegial-
mente escolhido; e um Symposium, tam-
bém à maneira dos dois divinos mestres 
do pensamento acima citados, no qual a 
bebida é substituída por cânticos e mú-
sica como de resto aconteceu no Ban-
quete Platónico com a rapariga tocadora 
de flauta, aliás despedida no início dos 
discursos, e durante todo o Symposium 
Kierkgaardiano.
O primeiro nome escolhido foi o por-
tuense Artur Santos Silva. Os médicos 
têm a subida honra de o ter hoje aqui 
e o supremo orgulho de na sua pessoa 
resgatar do esquecimento dois médicos 
cujos cromossomas se projectam geneti-
camente em V. Exª. Adiante falaremos 
deles.
Artur Santos Silva é um homem do 
Porto. Não apenas por ter nascido na 
Cidade Invicta, mas acima de tudo por 
transportar no sangue que lhe corre nas 
veias as indeléveis marcas portucalen-
ses. Homem do Porto de alma e coração, 
sem ser um sectário reducionista norte-
nho. Bem pelo contrário é um lusíada 
de eleição com tudo que isso implica, ou 
seja, um português sem fronteira como 
é próprio das grandes figuras nacionais. 
Não fique, meu querido amigo, de alma 
apertada com estes encómios pois nós, 
médicos do Porto, entendemos que é 
bem mais importante regar as plantas 
na vida do que nos cemitérios. 

“O Porto não é para mim um lugar, é um 
sentimento”, escreveu Agustina Bessa-
-Luís. Para Santos Silva também, e ele 
sabe-o.
É este o homem que os médicos do Porto 
querem hoje honrar, distinguindo com 
a modéstia inerente ao núcleo deontoló-
gico da nossa profissão o Ser cuja exis-
tência plantou na alma da Cidade da 
Virgem e no corpo nacional os nobilís-
simos sentimentos de honra e gratidão. 
De resto na alma tripeira rebrilham fei-
xes de sentimentos sublimes: amor ao 
trabalho, espontaneidade de acção tem-
perada por uma indelével religiosidade, 
coragem, gratidão, solidariedade, rusti-
cidade polida e afectuosa, sobriedade, 
amor pela liberdade. Mas há um senti-
mento que ofusca com o seu brilho todos 

O homem  
e a sua obra

Discurso do Prof. Carlos Mota 
Cardoso, membro da Comissão de 
Atividades Culturais e de Lazer da 
SRNOM, proferido na sessão de 
homenagem a Artur Santos Silva, 
em 6 de dezembro de 2017, no 
Centro de Cultura e Congressos.
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os outros: Honra. Eis o traço mais vivo 
que o canteiro do Céu esculpiu com cin-
zel de oiro na alma deste cidadão portu-
guês: Honra.
Quem é Artur Santos Silva? 
Do seu riquíssimo curriculum pouco fa-
laremos. Limitar-nos-emos a sublinhar 
os pontos fundamentais. Licenciado em 
Direito pela Universidade Coimbra, ins-
tituição onde chegou a leccionar Finan-
ças Públicas e Economia Política.
Em 1968 foi nomeado Director Geral 
do Banco Português do Atlântico, cargo 
que exerceu até 1975. Fez parte do VI 
Governo Provisório como Secretário de 
Estado do Tesouro nos anos de 75 e 76. 
Era Primeiro Ministro o Almirante Pi-
nheiro de Azevedo. Em 77 foi nomeado 
vice-governador do Banco de Portugal, 
lugar que ocupou até 78. Voltou depois 
à universidade leccionando em Coim-
bra Economia Financeira e na Católica 
a disciplina de Moeda e Crédito. Entre 
1981 e 2004 foi Presidente da Comissão 
Executiva do banco BPI. Entre 2004 e 
2015 foi Presidente do Conselho de Ad-
ministração do mesmo banco.  Em 2011 
foi eleito Presidente da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, lugar onde se man-
teve até este ano de 2017.  Presidente 
do Conselho Geral da Universidade de 
Coimbra.  Presidente do Conselho Ad-
ministrativo do “Porto – Capital Euro-
peia da Cultura” 2001. Presidente da Co-
missão Nacional para as Comemorações 
do Centenário da República.  Membro 
activo de outras fundações de inegável 
prestígio nacional, como Serralves, Má-
rio Soares ou Jerónimo Martins, Júlio 
Resende ou Casa da Música. Em 2010 
foi agraciado com o grau de doutor ho-
noris causa pela Universidade do Porto. 
Em 2017 foi agraciado com o grau de 
doutor honoris causa pela Universidade 
Nova de Lisboa. 
Do homem, desse sim, desse vale a pena 
iluminar alguns traços da sua complexa 
personalidade. Fazemo-lo de forma aca-
nhada, todavia honesta e pragmática. 
O homem, no sentido geral, é um ser 
sempre tenso entre dois pólos. Um dos 
pólos é ele próprio também tenso e re-
sulta do equilíbrio entre duas forças: de-
terminismo e liberdade. No outro pólo 
equilibram-se mais dois vectores po-
tencialmente estremecidos: natureza, 
com o rosário imenso de circunstâncias 

que a envolvem; e história de cada um; 
história recheada de vivências acumu-
ladas, filtradas e processadas de mil 
maneiras. Trata-se de uma tensão tre-
menda que inflama a nossa interiori-
dade, inflama e igniza. Só não sentimos 
tal força porque a ela nos habituamos 
desde que nos descobrimos como ser au-
tónomo. Ser, a quem foi dada uma vida 
por fazer e a obrigação de a construir 
responsavelmente. 
Determinismo e liberdade. Na pessoa 
de Artur Santos Silva desaguam vários 
rios genéticos, alguns deles interessan-
tíssimos. É mais conhecida a afluência 
do rio paterno, mas nem por isso o cau-
dal materno é despiciendo. 
Na ascendência masculina sucedem-se 
três nomes, qualquer deles dignos tam-
bém de se sentarem hoje aqui. 
E seria escassa a homenagem 
para figuras tão ricas, tão ilus-
tres, historicamente tão singu-
lares. O nosso homenageado 
é filho do notabilíssimo advo-
gado do Porto Artur Santos 
Silva (pai), lutador incansável 
pela liberdade e co-fundador 
do nosso actual sistema po-
lítico. Santos Silva (Pai), um 
democrata abnegado, parti-
cipou activamente em vários 
movimentos de contestação 
ao Estado Novo, sofrendo com 
isso, ele e sua família, enor-
mes dissabores. Tudo enfren-
tou com resignação e coragem, 
mantendo-se sempre pronto a 
defender na barra dos tribu-
nais todos os desgraçados que 
a polícia política do regime 
salazarista apartava dos fa-
vores da liberdade. O filho, o nosso ho-
menageado, refere-se a ele da seguinte 
maneira: “tinha uma extraordinária di-
mensão humana, afirmando qualidades 
que muito nos beneficiaram – alegria 
de viver, vincado sentido de humor, ca-
rinho e ternura que dedicava à família 
e aos amigos, coragem moral e física, 
grande coerência no ideal de constru-
ção de uma sociedade mais aberta, mais 
livre e mais fraterna”.1 
Artur Santos Silva é neto do médico 
Eduardo Santos Silva, conhecido no 
1 – Santos Silva, Artur. (2017) Discurso proferido no acto de douto-
ramento Honoris Causa na Universidade Nova de Lisboa.

Porto como “o médico dos pobres”, de 
certo um dos mais gloriosos clínicos 
portugueses de todos os tempos. Figura 
interessantíssima da República, par-
tiu em 1909, ainda jovem, para Paris à 
procura de uma especialização em der-
matologia, privando na cidade das luzes 
com figuras eminentíssimas das letras 
e das artes, exilados republicanos portu-
gueses dos quais se destacam Aquilino 
Ribeiro, Amadeu de Sousa Cardoso e 
Teixeira Lopes. Para além de médico foi 
um excepcional pedagogo e professor. 
O neto descobre-lhe “uma afabilidade 
rara”2 e uma “personalidade visionária 
do seu tempo”3. Chegou a ser Presidente 
da Câmara do Porto e Ministro da Ins-
trução durante a 1ª República. Revelou-
-se figura muito activa na campanha 

presidencial  do 
General Humberto 
Delgado de quem 
foi dilecto amigo. 
Isso naturalmente 
custou-lhe mais 
uma pesada carga 
d e  c o n s t r a n g i -
mentos e doridos 
apertos. 
Artur Santos Silva 
é bisneto de Dio-
nísio Santos Silva, 
chapeleiro de pro-
fissão, outro repu-
blicano infatigável 
e lutador indomá-
vel. Conheceu por 
diversas ocasiões 
a prisão e experi-
mentou até à im-
plantação da Repú-
blica a amargura 

da perseguição política projectada entre 
outros desaires na falência da sua cha-
pelaria, ganha-pão de toda a família. 
Dirigiu com João Chagas o jornal A Re-
pública Portuguesa, fundado em 1890, e 
participou na revolta frustrada de 31 de 
Janeiro de 1891.
Senhor Doutor Artur Santos Silva: 
Como V. Exª sabe conheço a pessoa que 
o acompanha há sensivelmente meio 
século. Trata-se de uma senhora excep-
cional. Dona de uma elegância de trato, 
doçura, afabilidade, inteligência, corte-
2 – Ibidem
3 – Idem
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sia e bondade que impressionam pela 
espontaneidade do contacto e pela es-
pessura do afecto. Foram estas qualida-
des excepcionais que forjaram a cumpli-
cidade decisiva para o êxito da sua vida 
pública. Foi a deusa que o afagou e con-
fortou nos momentos mais difíceis. Foi 
o anjo que o guiou no escuro da floresta, 
alumiando com a luz do entusiasmo as 
espinhosas veredas orientadas para o 
triunfo. E sempre comprometida com 
o tal traço de carácter que, felizmente, 
medra espontaneamente na arena do 
seu Ser: Honra. 

Da ascendência feminina Santos Silva 
recolhe a riqueza afectiva, a bondade, o 
contacto amorável e a humildade de sua 
mãe. “Uma pessoa de eleição pela sua 
inteligência, serenidade, lucidez, prag-
matismo, autenticidade, elevado sen-
tido de justiça, e dádiva, ao lado de uma 
fé inquebrantável. Era o grande estabi-
lizador do nosso clã”4, escreveu um dia 
o filho referindo-se à mãe. Também co-
nheci a Senhora D. Alda, sua extremosa 
progenitora. Deixou-me na memória 
a imagem de uma pessoa de olhar am-
plo, meigo, complacente em cujo regaço 
cabiam todos. Todavia, humilde como 
atrás dissemos. Humildade não signi-
fica submissão, mas sim descida até ao 
outro, respeitando-o e respeitando-se ao 
mesmo tempo. Virtude que na relação 
com os outros exprime o sentimento de 
bom senso. A palavra vem do latim hu-
militas, que serve também de radical às 
palavras humidade e húmus (algo que se 
mistura sem se dissolver, pelo contrário, 
enriquece). Santos Silva é um homem 
humilde e amorável, nunca submisso. 
Democraticamente amorável, pois não 
distingue estratos sociais, religiosos 
ou políticos. É isto ser Homem no sen-
tido de Karl Jaspers e do nosso actual 
Papa Francisco. Na linha materna bri-
lha um homem, Alberto Brochado de 
seu nome, um homem marcado com o 
estigma da infelicidade e da injustiça. 
Infelicidade, porque a sua vida, ainda 
no segmento ascendente da curva vi-
tal, foi cruelmente interrompida pelas 
suas próprias mãos. Infelizmente é este 
o destino comum de muitos médicos da 
alma. Brochado era um psiquiatra de 
eleição e um cientista inquieto, curioso, 

4 – Ibidem

sempre colocado no caminho da desco-
berta, sem nunca galgar as fronteiras 
para fora dos limites da ciência. Deve-
-se-lhe quase todo o método da insuli-
noterapia – tratamento por insulina de 
muitos transtornos mentais. Eu ainda 
vi usar tal terapêutica no hospital onde 
ele o desenvolveu. Contam-se pelos de-
dos de uma só mão os centros interna-
cionais que souberam utilizar com efi-
cácia terapêutica a insulinoterapia. Que 
dívida tamanha as ciências médicas em 
geral e a psiquiatria em particular de-
vem ao Doutor Alberto Brochado! Fale-
ceu jovem na véspera de prestar provas 
de doutoramento. Está ainda hoje por 
esclarecer o motivo exacto da tragédia 
que interrompeu a sua vida. Só no ano 
passado se derramou alguma luz sobre 
a sua obra. Na Universidade de Coimbra 
foi publicada uma tese de doutoramento 
elaborada pelo médico Doutor José Mor-
gado Pereira sobre o método e o investi-
gador. Tal estudo, excelente no conteúdo 
e na oportunidade, resgata um pouco 
do esquecimento Alberto Brochado, 
insigne clínico cujo sangue se projecta 
também no seu sobrinho neto Artur 
Santos Silva.

Olhemos agora, em voo rasante, a perso-
nalidade deste homem.
Complexa e de difícil compreensão, por-
que sendo um homem tímido, discreto, 
fugidio, algo introvertido, sensível, afec-
tivo, é, todavia, um homem público de 
grande expressão mediática e uma das 
mais respeitadas figuras do país. Um 
aparente paradoxo. Foge sempre para 
dentro de si, sem nunca apagar o cami-
nho da fuga. Tudo nele é claro, liso e di-
reito. Não há lugar para especulações 
ou dúvidas. Leal consigo próprio em 
primeiro lugar e leal com os outros. A 
reserva, a introversão e a timidez em ge-
ral emergem de personalidades insegu-
ras, em linguagem vulgar ditas acanha-
das. Não é de todo o caso. Artur Santos 
Silva não é inseguro, é até uma pessoa 
de fortes e assumidas convicções. O que 
ele possui, talvez em excesso, é um traço 
de modéstia desconcertante, que o leva 
a abrir-se com a mesma humildade com 
o seu motorista, desde que nele apure o 
valor da fiabilidade, como com o Presi-
dente da República. Churchill também 
era assim. Por detrás daquela máscara 

de à-vontade, capaz de falar no mesmo 
tom sério ou irónico com deuses e demó-
nios, erguia-se, no reduto da intimidade, 
um fundo de reserva e timidez que sa-
biamente disfarçava com a tinta da con-
vicção e dos princípios. Porém, quando 
a timidez o atraiçoava, impedindo tal 
disfarce, então embebia a intimidade 
em álcool ou nos corrosivos ácidos da 
ironia. Frequentemente usava os dois 
ao mesmo tempo: álcool e ironia.
Ao contrário de Churchill, Artur San-
tos Silva não precisa de álcool ou de ex-
cessos de ironia, pois na sua intimidade 
permanece sempre intocável o aroma 
reconfortante da transcendência. San-
tos Silva é um homem de fé e, para ele, à 
maneira de Agostinho ou Kierkgaard, a 
transcendência confunde-se com Deus.
Da família, notável em vários dos seus 
ramos como acabámos de ver, herdou o 
temperamento combativo, determinado, 
algo circunspecto, inquieto, robusto, 
convicções perenes e firmes, sobriedade, 
impulsos vivos, porém destramente aça-
mados pelas correias dum carácter pri-
morosamente esculpido pelo escopro da 
educação. Mesmo assim os impulsos por 
vezes atraiçoam-no. O carácter, severa-
mente definido, esse talhou-o seu pai, 
qual canteiro arrancando do granito es-
curo do Porto este modelo de excelência. 
Homem amorável, de certo animado 
pelo bafo (spiritus) afectivo duma mãe 
extremosa, como é próprio das mães do 
Porto. Inteligente, culto, impaciente, es-
tremecido pelos ventos silvantes das in-
justiças e fossas sociais. Eis o homem, o 
combatente pela paz e pela liberdade, o 
insigne cidadão lusíada que orgulha as 
gentes tripeiras e mostra ao país o mais 
lídimo traço da alma do Porto: a Honra.

Em nome dos médicos, bem-haja Dou-
tor Santos Silva por ter aceite partilhar 
connosco este projecto.

Porto, 6 de Dezembro de 2017
Carlos Mota Cardoso n
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Evolução 
do Sistema 
de Saúde 
português e o 
envelhecimento 
da nossa 
população

Isabel Cachapuz Guerra
MÉDICA ESPECIALISTA DE PATOLOGIA 
CLÍNICA (ULS-MATOSINHOS). 
SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA 
REGIONAL DA SECÇÃO REGIONAL DO 
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS.

Artigo originalmente publicado no jornal 
online Porto24 em 12 de janeiro de 2018

O Sistema de Saúde Português é 
atípico e complexo e para o perceber 
temos de conhecer a sua evolução. 
Este tem sido palco de sucessivas 
reformas que se têm caracterizado 
por raramente serem levadas até 
ao fim, permanecerem traços dos 
modelos anteriores, com movimento 
pendular e onde a componente 
normativa é mais evidente que 
a componente executiva.

de Saúde, “salarização” dos médicos dos Cen-

tros de Saúde (em 1982, criação dos Clínicos 

Gerais), aumento das despesas totais de Saúde, 

introdução das taxas moderadoras, regulação 

mais estreita dos medicamentos, meios com-

plementares de diagnóstico e terapêutica 

passam a ser atendidos no sector privado, im-

plementação da Lei de Saúde de 1979 e a exis-

tência de subsistemas de Saúde.

Na década de noventa, distingue-se: a Revisão 

Constitucional de 1989, a Lei de Bases da Saúde 

– Lei 48/90 de 24 de Agosto (define Sistema 

Nacional de Saúde e caracteriza o Serviço Na-

cional de Saúde) e, em 1993, o Estatuto do Ser-

viço Nacional de Saúde.

Nos anos 2000 surgem: Estratégias de Saúde 

[“Saúde, um compromisso: a estratégia de 

saúde para o virar do século (1998-2002)”], os 

Centros de Saúde de 3ª geração, os Hospitais-

-Empresa (o primeiro hospital empresariali-

zado foi o Hospital de Santa Maria da Feira), os 

Cuidados Continuados, por Despacho conjunto 

dos Ministérios da Saúde e Solidariedade So-

cial, a Contratualização (criada a partir de 1996), 

o Sistema da Qualidade 

em Saúde, o Instituto da 

Qualidade (em 1998), a 

Regulação do Sector Pri-

vado (modelo de gestão 

das convenções que 

permitia acompanhar o 

exercício das convenções 

médicas e o modelo de li-

cenciamento e garantia da 

Qualidade das Unidades 

Privadas).

É necessário reorientar o 

Sistema de Saúde, tendo 

em consideração: visão 

integrada do Sistema de 

Saúde, Rede de Cuidados 

de Saúde Primários, Rede 

de Cuidados Hospitalares, Rede de Cuidados 

Continuados, Serviços de Saúde Pública, me-

lhoria do acesso, diagnóstico e tratamento e 

Qualidade em Saúde.

O envelhecimento da população, dos doentes e 

dos profissionais terá necessariamente impacto 

não só nos Serviços de Saúde, mas também 

nos restantes setores. Haverá acréscimo de en-

cargos com a saúde destes cidadãos. Todas as 

hipóteses de trabalho apontam para a conside-

ração de que, sendo as pessoas no segmento 

final da vida mais propensas a utilizar cuidados 

de saúde, um aumento da densidade dos idosos 

na população em geral implicaria acréscimos re-
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R
elativamente à Legislação Bá-

sica de Saúde, os marcos legis-

lativos foram os seguintes: em 

1976, o artigo 64 da Constituição da 

República Portuguesa (Direito à Pro-

teção da Saúde: “todos têm direito à 

proteção da Saúde e o dever de a de-

fender e promover”); em 1979, a Lei 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

em 1982 há uma revogação da parte 

organizativa do SNS; em 1984, repris-

tina parte revogada do SNS e em 1990 

surge a Lei de Bases da Saúde.

Os períodos significativos foram sem 

dúvida: (1) até 1971; (2) a década de 70; 

(3) a década de 80; (4) a década de 90 

e (5) os anos 2000.

Até 1971, importa referir: o papel das Miseri-

córdias, o papel da Previdência Social, o papel 

supletivo do Estado e que, neste período, o as-

sistido é considerado primeiro responsável pelo 

pagamento das despesas.

Na década de setenta, os cidadãos passam a 

usufruir do Serviço Nacional de Saúde – uni-

versal, compreensivo e gratuito. Sendo que 

neste período, o Serviço Nacional de Saúde é 

financiado pelo Estado, competindo ao Governo 

a mobilização dos recursos fiscais necessários.

A década de oitenta caracteriza-se por: insa-

tisfação das pessoas, a indução da procura pela 

oferta, criação de 18 Administrações Regionais 

“Os Planeadores 
em Saúde têm a 
responsabilidade 
de aumentar 
a oferta em 
cuidados de 
longa duração 
porque o modelo 
nacional é 
particularmente 
frágil”
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gulares dos gastos em Saúde, em princípio pro-

porcionais àquele aumento. No entanto, a cons-

ciência deste problema tem aumentado.

Os planeadores em Saúde têm a responsa-

bilidade de aumentar a oferta em cuidados 

de longa duração porque o modelo nacional é 

particularmente frágil. Os nossos hospitais não 

estão preparados para a recuperação precoce e 

rápida articulação com a comunidade no sentido 

da transferência de idosos após o seu episódio 

agudo. Dispomos de escassos serviços de re-

taguarda nesses hospitais que permitam algum 

tempo para a negociação entre a Saúde e a Se-

gurança Social sobre a melhor colocação de cada 

doente na fase pós-aguda. Certamente os lares 

para idosos válidos são necessários, mas priori-

tárias seriam certamente outras instituições nos 

segmentos extremos da procura, quer as mais 

ligeiras (centros de dia), quer as mais pesadas, 

destinadas a idosos com maior dependência.

Há o problema da insuficiência quantitativa: em 

muitos locais, a oferta situa-se abaixo das ne-

cessidades expressas. Em tais circunstâncias, o 

critério de colocação deixa de ser a necessidade 

objetiva para passar a ser o estatuto social, a 

cultura e informação, os conhecimentos, em-

penhos, muitas vezes o estatuto económico, 

pela vantagem conferida aos dispostos a mais 

elevado copagamento, quase sempre social-

mente discriminante. Deste modo, a cidadania, a 

democracia e a equidade são atacados nos seus 

valores mais profundos. É necessária uma dis-

cussão alargada, melhor conhecimento da rea-

lidade, abandono das culpabilizações grosseiras 

e dos chavões não substanciados em evidência.

O envelhecimento da população representa 

um dos principais fenómenos demográficos e 

sociais da sociedade portuguesa. O envelheci-

mento ativo surge como um novo paradigma, 

para responder aos múltiplos desafios indivi-

duais e coletivos que advêm deste fenómeno 

populacional, remetendo para uma visão mul-

tidimensional que integra os vários domínios 

da vida pessoal e social dos indivíduos. É de 

salientar a necessidade de uma intervenção em 

prol da promoção da mudança nas políticas e 

práticas relativas ao envelhecimento, tendo em 

consideração as necessidades emergentes da 

população, os seus interesses e a otimização 

dos recursos.

É pertinente que a prossecução de estratégias 

e políticas seja a mais inclusiva e consistente 

possível, com a finalidade de tornar a Saúde e 

Qualidade de Vida uma realidade cada vez mais 

presente no envelhecimento em Portugal. n

A recente publicação de um 

despacho a limitar a comer-

cialização de determinados 

produtos nas instituições do Serviço 

Nacional de Saúde gerou discussão 

apaixonada entre aqueles para 

quem é indispensável a sua bola 

de Berlim após a consulta no car-

diologista e aqueles para quem um 

pão com queijo é tão odiável como 

a bomba atómica.

A OMS identificou, já há vários anos, 

a obesidade como um dos maiores 

problemas de saúde pública. Mais 

assustador que a incidência no 

adulto é o impacto nas crianças e 

adolescentes, onde se estima, num 

estudo publicado na “Lancet”, em 

2017, que o número de crianças e 

adolescentes obesos tenha pas-

sado de 11 milhões, em 1975, para 124 milhões, 

em 2016 – um aumento superior a dez vezes.

As principais consequências deste aumento 

vão ser sentidas nas populações e sistemas de 

saúde nos próximos 20 a 30 anos, quando as 

implicações mais graves se fizerem sentir. Isto 

obriga a uma reflexão sobre o que fazer para 

evitarmos que este número continue a crescer.

A educação adquire um papel crucial, claro. Mas 

demora vários anos até ter um efeito palpável. 

Numa primeira fase, não é injustificado que se 

tomem medidas mais ou menos radicais para 

controlar uma epidemia incontrolável e acredito 

que terá sido neste contexto que o despacho da 

polémica tenha surgido.

O legislador cometeu foi um grande pecado na 

sua redação – optou por um estilo detalhado, 

chamando croquete, rissol e bola de Berlim 

àquilo que podia ter categorizado pela carga nu-

tricional – e gerou assim reações tumultuosas. 

Podia ter seguido um caminho mais técnico e 

não tão objetivável? Podia, mas assim teríamos 

mais uma regulamentação que poucos conse-

guiriam entender, ainda menos poderiam aplicar 

e que ninguém poderia fiscalizar. É esse o tipo de 

legislação a que penosamente estamos habi-

tuados, para gáudio de muitos.

Saibam as ferozes vozes que se têm levantado 

levantarem-se com a mesma pujança para 

apresentarem propostas efetivas de promoção 

de saúde e hábitos de vida saudáveis – e que no 

meio da ira tenham o prazer de descobrir que as 

melhores iguarias (de vez em quando) da nossa 

gastronomia têm um sabor muito melhor fora 

das nossas unidades de saúde. n

“O legislador 
cometeu foi um 
grande pecado 
na sua redação – 
optou por um estilo 
detalhado, chamando 
croquete, rissol 
e bola de Berlim 
àquilo que podia ter 
categorizado pela 
carga nutricional – e 
gerou assim reações 
tumultuosas.”



ORDEM DOS MÉDICOS VISITOU A UNIDADE I, 
ANTIGO HOSPITAL EDUARDO SANTOS SILVA

DIRETORES DE DEPARTAMENTO PARTILHARAM COM 
OS REPRESENTANTES DA ORDEM DOS MÉDICOS OS 
PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS QUE TÊM AFETADO 
A QUALIDADE DOS CUIDADOS PRESTADOS

Com o objetivo de se inteirarem dos principais problemas com 
que se debatem os médicos do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho, o bastonário e o presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos visitaram aquela 
unidade de saúde. No dia 27 de março, após uma reunião com 
o Conselho Médico do hospital, a maioria dos Diretores de 
Serviço colocaram o lugar à disposição. 

A preocupação com a qualidade 
da prestação dos cuidados de 
saúde aos doentes e com as con-

dições de trabalho dos médicos é uma 
constante da Ordem dos Médicos. Nesse 
sentido, o bastonário Miguel Guimarães 
e o presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), 
António Araújo, agendaram uma visita 
ao Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNG/E). Esta uni-
dade de saúde presta cuidados de saúde 
a uma população de referência direta e 
indireta de 700 mil habitantes e nos úl-
timos anos tem-se debatido com várias 
dificuldades e estrangulamentos finan-
ceiros que têm dificultado a abertura de 
mais camas de internamento, a contra-
tação de mais profissionais de saúde e, 
até mesmo, o pagamento a fornecedores, 
colocando em causa o normal funciona-
mento do hospital. Os problemas têm-se 
vindo a agravar com o constante adia-
mento das obras de remodelação desta 

CHVNG/E
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unidade hospitalar, constituindo uma 
situação que tem gerado grande descon-
tentamento e desmotivação entre os pro-
fissionais do CHVNG/E.

SUBFINANCIAMENTO CRÓNICO
À chegada ao hospital, Miguel Guima-
rães e António Araújo foram recebidos 
por António Dias Alves, presidente do 
Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar. De seguida, iniciaram a vi-
sita, acompanhados pelo diretor clínico, 
José Pedro Moreira da Silva, e por Lur-
des Gandra, secretária do CRNOM e 
também médica cirurgiã no CHVNG/E. 
Problemas como a falta de manutenção 
dos equipamentos, a escassez de profis-
sionais, falhas de segurança e no funcio-
namento normal das unidades foram os 
mais ouvidos nos corredores. Desde o 
Serviço de Urgência, passando pela Ci-
rurgia Geral e a Medicina Interna, os 
Diretores de Departamento partilha-
ram com os representantes da Ordem 

dos Médicos os principais constrangi-
mentos que têm afetado a qualidade dos 
cuidados prestados aos doentes. 
“Quem está de fora pensa que tudo fun-
ciona bem. Mas se há hospital que pre-
cisa de obras de fundo, é o Hospital de 
Gaia”, começa por adiantar José Pedro 
Moreira da Silva, na reunião com o Con-
selho Médico. Quase todos os Diretores 
de Serviço tiveram a oportunidade de 
abordar o tema e elencar as principais 
deficiências em cada uma das unidades, 
desde a falta de recursos humanos aos 
equipamentos obsoletos. “Somos um 
centro de referência nacional, recebe-
mos doentes de várias regiões do norte 
do país e não temos os meios necessá-
rios para assegurar os cuidados devidos. 
Isso afeta o serviço de Neurologia e de 
Medicina Física e de Reabilitação, en-
tre outros”, afirmou Miguel Pinheiro, 
diretor da unidade de AVC. Esta é uma 
realidade transversal a todas as especia-
lidades e os efeitos revelam-se graves. 

“Precisamos de contratar recursos hu-
manos, sem ser necessário justificação 
de mais-valias por parte da tutela. Tem 
sido desgastante e não há equidade. Te-
mos perdido radiologistas para o setor 
privado e não estamos a conseguir con-
tratar”, destacou Pedro Portugal, do ser-
viço de Imagiologia. A Urgência é um 
dos locais mais afetados e vê a organiza-
ção funcional do serviço condicionada. 
“Tem uma estrutura inadequada para 
um fluxo desejável de atendimento dos 
doentes e condições de trabalho para 
os profissionais. O hospital tem um dé-
fice de unidades de internamento, o que 
torna o serviço ocupado com doentes 
que ficam internados”, completou a di-
retora do Serviço de Urgência e Emer-
gência Médica, Ana Clara Coelho.
Alguns profissionais foram mais longe e 
colocaram em evidência uma das gran-
des questões: a estagnação. Para Ar-
tur Condé, diretor do serviço de ORL, 
“este é um dos exemplos máximos do 
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que se vive no hospital: falta de in-
vestimento e estratégia de desen-
volvimento. Este é um dos maio-
res serviços do país e não tem as 
condições mínimas para servir 
os utentes. Não existe qualquer 
investimento há mais de 20 anos, 
não existe equidade”. Uma opinião 
partilhada pela maioria dos pre-
sentes que se revelaram resilientes 
e proactivos, destacando a excelên-
cia dos serviços. “Estamos entre 
os melhores serviços de Cirurgia 
Plástica nível 1 no país, segundo a 
rede de referenciação hospitalar”, 
acrescentou Horácio Costa, diretor 
do serviço de Cirurgia Plástica. O 
novo edifício que foi construído e se 
vê estagnado há 2 anos foi também 
um dos assuntos abordados, princi-
palmente pela área de Obstetrícia 
e Ginecologia que ainda se encon-
tra na Unidade 2 do CHVNG/E. Na 
realidade, apesar da nova constru-
ção, o Centro Hospitalar continua a 
estar dividido em três unidades, o 
que complica o seu funcionamento. 
Como nota final, o neurocirurgião 
António Marques Batista questio-
nou: “Qual a razão para o hospital 
ser permanentemente preterido? 
Se temos insuficiências e precisa-
mos de investimento, porque é que 
Vila Nova de Gaia não é objeto de 
investimento?”.

DIRETORES DE SERVIÇO 
DISPOSTOS A DEMITIR-SE
Atentos e determinados em per-
ceber as necessidades de cada um 
dos serviços, Miguel Guimarães 
e António Araújo comprovaram 
uma “insatisfação global”. Da-
das as condições de trabalho e, de 
modo a atingir uma equidade in-
terna e a valorização do hospital, 
os Diretores de Serviço e de De-
partamento mostraram-se dispos-
tos a apresentar a sua demissão, 
para que com o apoio da Ordem 
dos Médicos possam chegar mais 

facilmente à tutela. “Os médicos desta 
instituição e a Ordem dos Médicos estão 
indignados com o que está a acontecer. 
Na salvaguarda dos direitos dos doen-
tes, daquilo que é a qualidade da me-
dicina, da segurança clínica que deve 
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existir em qualquer hospital do Serviço 
Nacional de Saúde, estão dispostos a 
abdicar do cargo, se nada for feito. Por 
isso, vamos pedir uma reunião urgente 
com o Ministro da Saúde para perceber 
o que é possível fazer de imediato. Não 
podemos continuar a ter este subfinan-
ciamento crónico na Saúde. A grande 
prioridade é melhorar a estrutura física 
do hospital e as condições de trabalho e 
a segunda prioridade é reforçar o capi-
tal humano”, garantiu Miguel Guima-
rães. A complexidade do que se vive no 
CHVNG/E foi igualmente destacada 
por António Araújo que realçou a falta 
de investimento e a indefinição de uma 
política estratégica para o hospital. “Va-
mos concertar ações com o bastonário, 
no sentido de cada vez mais alertar a tu-
tela para este estado de coisas e tentar 
que sejam definidas soluções, a curto 
e médio prazo, que venham colocar o 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho como referência no panorama 
dos hospitais da região norte”, concluiu 
o presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos. n

   
  PÚBLICO [2018.03.27]

“Existem ‘condições caóticas’ e o ‘serviço de 
urgência parece um cenário de guerra com macas 
por todo o corredor’, disse o bastonário dos médicos 
após visitar o hospital.”
https://www.publico.pt/2018/03/27/sociedade/noticia/directores-de-
servico-do-hospital-de-gaia-admitem-demitirse-1808201 

   
   DN [2018.03.27]

“Os ministros da Saúde e das Finanças têm de 
visitar este hospital e perceberão que os doentes e 
profissionais vivem em condições que não lembram 
a ninguém” [Miguel Guimarães] 
https://www.dn.pt/portugal/interior/diretores-de-servico-do-hospital-de-
gaia-admitem-demitir-se---bastonario-9217213.html

   
   TVI [2018.03.27]

“Este hospital está a definhar. As prioridades são 
a melhoria das infraestruturas e dotar o hospital 
com os recursos humanos necessários” [Miguel 
Guimarães] 
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/medicos/diretores-de-servico-do-
hospital-de-gaia-admitem-demitir-se





O    dia 18 de janeiro foi assinalado 
com um evento de grande im-
portância para os jovens médi-

cos que agora iniciam uma nova fase da 
sua formação. A Biblioteca Lúcio Cra-
veiro da Silva foi o local escolhido para 
a sessão de Receção dos Médicos Inter-
nos do Ano Comum e do 1º Ano de For-
mação Específica, organizada pelo Con-
selho Sub-Regional de Braga da Ordem 
dos Médicos, em parceria com o Conse-
lho Regional do Norte. O presidente do 
CRNOM, António Araújo, Rui Capucho, 
vogal do CRNOM, Francisco Mourão, 
interno de Pediatria e vogal do CRNOM, 
e a consultora jurídica da SRNOM, Inês 
Folhadela, estiveram presentes e parti-
lharam conselhos.
Pratas Balhau, presidente do Conse-
lho Sub-Regional de Braga, começou 
por dar as boas-vindas aos membros da 
mesa e à assistência, composta por “jo-
vens médicos oriundos de vários pontos 
do país que vêm trabalhar para o distrito 
de Braga”, o que disse constituir uma 
“honra e um enorme privilégio” para o 
Conselho Sub-Regional. Para esta fase 
que se revelará uma “experiência única”, 
marcada pelo trabalho e dedicação, o di-
rigente deixou algumas considerações. 
“É necessário defender a qualidade da 
Medicina, os médicos e os doentes. De-
vem procurar adquirir o máximo de co-
nhecimentos e competências técnicas, 
porque um médico com boa formação 
tem sempre trabalho garantido. Sejam 
pessoas de bem, mantenham-se unidos 
e participativos nas associações. Sejam 
exigentes nas condições de trabalho e 
não compactuem com condições menos 
condignas. Sejam determinados nas 
vossas atitudes, sempre para bem dos 
doentes, e não se deixem manipular. 
Privilegiem a relação médico-doente e 
exijam tempo para ouvir, olhar, falar e 
conhecer o doente. O mais difícil num 
processo de averiguações em medicina 

Receção ao 
Médico Interno  
:: BRAGA

O Conselho Sub-Regional 
de Braga da Ordem dos 
Médicos organizou uma 
sessão de Receção dos 
Médicos Internos do Ano 
Comum e do 1º Ano de 
Formação Específica que 
iniciaram a sua atividade em 
Janeiro de 2018 nas várias 
unidades de saúde da Sub-
Região de Braga. António 
Araújo e outros elementos 
do CRNOM marcaram 
presença na Biblioteca 
Lúcio Craveiro da Silva, 
dando testemunho do apoio 
incondicional da Ordem aos 
jovens médicos. 

TODAS AS DÚVIDAS 
ESCLARECIDAS  PARA 
UMA NOVA FASE DE 
FORMAÇÃO “COM 
QUALIDADE”

“Bem-vindos ao 
Internato Médico”
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é fazer a prova. Todas as declarações 
escritas são úteis para constituir o pro-
cesso clínico, analisar a causa e avaliar. 
Portanto, escrevam sempre todos os 
factos pertinentes no processo clínico 
do doente”, recomendou. O presidente 
do Conselho Sub-Regional de Braga da 
Ordem dos Médicos alertou ainda para 
a atual sobrelotação dos serviços com in-
ternos e para o possível aproveitamento 
dos mesmos para colmatar a insuficiên-
cia de recursos, bem como o excesso de 
horas de trabalho. Pratas Balhau asse-
gurou que “a Ordem está pronta para 
ajudar na resolução de problemas de 
trabalho e de formação”, destacando a 
importância de os internos “se mante-
rem informados, conhecerem os vossos 
deveres e direitos”, sugerindo a leitura 
do Código Deontológico da Ordem dos 
Médicos, do Regulamento do Internato 
Médico e do Regulamento Jurídico do 
Internato Médico. 
Interno de Pediatra, Francisco Mou-
rão partilhou a sua experiência mais 
pessoal e aconselhou os internos sobre 
aspetos-chave que costumam ser alvo 
de dúvidas numa fase inicial. Depois de 
esclarecer o significado de algumas si-
glas, o dirigente do CRNOM reforçou a 
importância de se perceber quais são os 
órgãos do Internato Médico que podem 
ajudar, um objetivo base nestas sessões. 
“O papel da Ordem dos Médicos na for-
mação é preparar os programas e regu-
lar a formação e profissão médica. Tudo 
o resto é gerido pelas instituições onde 
estão a fazer o internato médico. Nesta 
fase, o maior conselho que vos posso 
dar é que procurem, em primeiro lu-
gar, o vosso orientador de formação, que 
vos vai acompanhar ao longo de todo o 
percurso. A seguir, o diretor de serviço 
e depois então os diretores de internato 
médico”, sugeriu. Defendendo que to-
dos os problemas se resolvem “dentro de 
casa”, ou seja, nas instituições de traba-
lho, Francisco Mourão fez notar ainda 
aos internos que muitas dúvidas ficam 
esclarecidas com o auxílio do Código 
Deontológico da Ordem dos Médicos. 
Num caminho que nem sempre é fá-
cil, a legislação específica do Internato 
Médico assume grande importância. A 
participar pela primeira vez numa ini-
ciativa da Sub-Região de Braga, Inês Fo-
lhadela, consultora jurídica da SRNOM,  

alertou os internos: “Devem pedir assis-
tência jurídica no esclarecimento de 
qualquer dúvida ou problema. Este é 
um período de formação, no qual os mé-
dicos não têm autonomia para praticar 
atos médicos. Este Ano Comum visa ha-
bilitar o médico à obtenção de uma au-
tonomia e segue-se uma segunda fase 
de obtenção da especialidade em que 
a vossa atividade é tutelada. Ao longo 
do estágio e da especialização, vão ad-
quirir conhecimentos próprios e as exi-
gências vão aumentar. Aí devem estar 
sob o ‘chapéu-de-chuva’ do médico es-
pecialista, já que as dúvidas devem ser 
reportadas.”
Além do Código Deontológico, Inês Fo-
lhadela recomendou a leitura da porta-
ria que aprova o Regulamento do Inter-
nato Médico (Portaria n.º 224-B/2015, 
de 29 de julho), documentos acessíveis 
e disponibilizados no site da Ordem dos 
Médicos. Aspetos fundamentais como o 
facto de o médico não dever ultrapassar, 
na sua prática diária, as suas compe-
tências e qualificações, o sigilo médico 
como um dever profissional e a impor-
tância do consentimento informado fo-
ram também abordados e explicados 
pela consultora jurídica.
Antes de se abrir o debate e dar opor-
tunidade aos médicos internos de escla-
recer as questões que entenderam colo-
car, chegara a hora do último membro 
da mesa também se pronunciar. Como 
presidente do CRNOM, António Araújo 
aproveitou a oportunidade para salien-
tar que “a Ordem está muito empenhada 
na formação específica nos internatos 
médicos, sendo ponto de honra garantir 
a qualidade da formação, dos atos médi-
cos e das instituições que vos recebem”. 
Consciente de que o setor da saúde atra-
vessa tempos difíceis, como a falta de va-
gas para a formação específica de todos 
aqueles que concluem o mestrado inte-
grado em Medicina, António Araújo ter-
minou, porém, com uma mensagem de 
esperança para aqueles que se iniciam 
agora na aventura do internato: “Todos 
vocês fazem falta ao Serviço Nacional 
de Saúde e, sobretudo, à população. Se-
jam sempre exigentes, pois só assim po-
derão chegar ao fim da formação especí-
fica como especialistas com qualidade. 
Sejam bons médicos mas, sobretudo, se-
res humanos felizes”. n
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Receção ao 
Médico Interno  
:: VIANA

Após a sessão 
de receção aos 
médicos internos 
em Braga, foi a vez 
da Sub-Região de 
Viana do Castelo 
acolher também os 
jovens médicos do 
Ano Comum e do 1º 
Ano de Formação 
Específica. Dar 
a conhecer a 
organização do 
internato médico 
e dos serviços 
da Ordem dos 
Médicos foram os 
objetivos principais 
da noite de 15 de 
fevereiro, que 
proporcionou ainda 
uma oportunidade 
de convívio entre 
colegas. 

“A Ordem dos 
Médicos somos 
todos nós”
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Foi na própria sede da Sub-
-Região de Viana do Cas-
telo da Ordem dos Médi-

cos que teve lugar a Receção dos 
Médicos Internos do Ano Co-
mum e do 1º Ano de Formação 
Específica. A iniciar uma nova 
fase da sua formação, os jovens 
viram todas as suas dúvidas es-
clarecidas e receberam um total 
apoio da Ordem dos Médicos. 

“O médico tem, 
essencialmente, uma 
cultura humanista que 
procuramos cultivar”

A sessão de abertura esteve 
a cargo de Nélson Rodrigues, 
presidente do Conselho Sub-
-Regional de Viana do Castelo, 
que salientou a importância do 
diálogo na orientação do inter-
nato. Depois de convidar os jo-
vens médicos internos a visitar a 
sede da sub-região e a participar 
nas atividades dinamizadas pela 
Ordem dos Médicos, salientou 
o contributo de cada um no ser-
viço à comunidade. “O médico 
tem conhecimentos técnico-
-científicos, mas é muito mais do 
que isso: tem, essencialmente, 
uma cultura humanista que pro-
curamos cultivar”. Na defesa 
do interesse pela cultura e pelo 
ser humano, Nelson Rodrigues 
incentivou ainda os médicos in-
ternos a organizarem sessões 
que promovam o conhecimento 
médico. Aproveitando o repto 
do presidente, Paula Felgueiras 
recomendou: “Usufruam do in-
ternato médico para experien-
ciarem as várias especialidades 
e envolvam-se nas formações 

que decorrem durante o ano”. Como 
membro do Conselho Sub-Regional, a 
especialista de Medicina Interna, Paula 
Felgueiras foi convidada a falar sobre a 
organização do programa do internato 
médico, dividido entre o Ano Comum 
e a Formação Específica. O Conselho 
Nacional do Internato Médico (CNIM), 
o Conselho Nacional do Médico Interno 
(CNMI), as Comissões Regionais do 
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Ordem dos Médicos e 
podem consultar to-
dos os estatutos e re-
gulamentos na página 
oficial da Ordem. A 
Ordem tem um papel 
ativo e essencial na 
formação do médico 
interno e colabora 
com a ACSS (Admi-
nistração Central do 
Sistema de Saúde) na 
definição dos planos 
de formação, garan-
tindo a idoneidade 
dos serviços”, frisou 
ainda Paula Felguei-
ras. Para Nélson Ro-
drigues, esta conduta 
“é um ponto de honra” 
da instituição. 

“Defender a 
formação médica 
e uma medicina 
de qualidade para 
bem dos doentes e 
dos cidadãos”

Coube a Lurdes Gan-
dra,  secretária do 
CRNOM, abordar a 
organização e os ser-
viços da Ordem dos 
Médicos. Regular o 
acesso ao exercício da 
profissão, contribuir 
para a defesa da saúde 
dos cidadãos e dos di-
reitos dos doentes, re-
presentar os interesses 
da profissão, conceder 
o título profissional e 
apostar na formação, 
foram algumas das 
“atribuições essen-

ciais” mencionadas. O funcionamento 
dos órgãos de competência e técnicos, 
a nível regional e nacional, foram tam-
bém destacados, pela sua “importância 
para os internos”. “Para cumprir a sua 
missão, a SRNOM tem de defender o ato 
médico e defender a formação médica e 
uma medicina de qualidade, para bem 
dos doentes e dos cidadãos”, declarou 
Lurdes Gandra. A par disso, torna-se 

igualmente importante envolver os jo-
vens médicos nas “atividades de caráter 
lúdico, científico e cultural, tornando 
as instalações [da Ordem] num ponto 
de encontro, que promove o convívio e 
a partilha com eventos culturais e ar-
tísticos de qualidade”. Após destacar a 
relevância do contributo de todos os 
médicos para a “união e força da insti-
tuição”, a Secretária do CRNOM enu-
merou os serviços disponibilizados pela 
SRNOM e de que modo se encontram 
estruturados. 

“A melhor profissão do mundo”

Depois da abertura do debate e escla-
recimento de questões colocadas pe-
los internos, também o presidente do 
CRNOM, António Araújo, convidou os 
jovens médicos a associarem-se às ini-
ciativas programadas. “A Ordem dos 
Médicos somos todos nós. Vocês podem 
e devem dar voz a quem vos representa 
e fazer parte dos corpos dirigentes. A 
vossa colaboração é essencial para que 
possamos dialogar e fazer exigências 
à tutela”, garantiu. Para evidenciar 
o empenho da Ordem em assegurar 
uma “formação de qualidade”, António 
Araújo destacou a criação do Fundo de 
Apoio à Formação e as parcerias esta-
belecidas com vista ao apoio à investiga-
ção clínica. A esta atividade, que detém 
um papel crucial na sociedade e zela por 
um valor tão importante como a saúde, 
o presidente do CRNOM classificou-a 
como “a melhor profissão do mundo”. 
“Devem marcar a diferença na relação 
médico-doente, exercer a profissão com 
orgulho e dignidade e serem exigentes 
convosco e com as organizações. Quere-
mos que se sintam realizados e felizes 
e poderão contar sempre com a Ordem 
dos Médicos para defender os vossos in-
teresses”, finalizou. 
Encerrada formalmente a sessão, era 
chegada a altura do Conselho Sub-Re-
gional de Viana do Castelo surpreender 
os presentes. Antecedendo os momen-
tos de convívio final proporcionados 
por um beberete ao som de música am-
biente, foi descerrado na parede da en-
trada da sede da sub-região um excerto 
do Juramento de Hipócrates, “uma pe-
dra basilar no exercício da medicina”, 
destacou Nélson Rodrigues. n

Internato Médico (CRIM), as Direções 
nas áreas profissionais hospitalares e as 
Coordenações das especialidades foram 
os órgãos específicos destacados por 
Paula Felgueiras. Para explicar as dife-
renças entre eles, bem como as respeti-
vas competências, contou com o apoio 
do vogal do CRNOM, Francisco Mourão. 
“O programa do internato médico está 
definido dentro do próprio Estatuto da 



À semelhança de 
Braga e Viana do 
Castelo, também 

o Conselho Sub-Regional 
do Porto da Ordem dos 
Médicos promoveu o aco-
lhimento dos jovens médi-
cos. No dia 19 de fevereiro, 
o Salão Nobre do Centro de 
Cultura e Congressos da 
SRNOM foi palco da sessão 
de Receção dos Médicos In-
ternos do Ano Comum e do 
1º Ano de Formação Espe-
cífica. Assinalando e enal-
tecendo a data, o evento foi 
antecidido pela cerimónia 
de atribuição do Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM, 
uma iniciativa que visa 
apoiar a investigação clí-
nica. O envolvimento dos 
jovens em atividades desta 
índole revela a “importân-
cia da investigação para a 
formação de quem a pra-
tica e, consequentemente, 
para melhores cuidados de 

saúde”, defendeu António Araújo, pre-
sidente do CRNOM.
Para dar as boas-vindas “à sua nova 
casa”, Luciana Couto, presidente do 
Conselho Sub-Regional do Porto, ga-
rantiu aos jovens internos um apoio to-
tal por parte Ordem dos Médicos. Aler-
tando para as dificuldades que possam 
surgir e frisando a importância de uma 
formação de qualidade, destacou: “Que-
remos reunir com todos os internos das 

No Porto, os 
médicos internos 
que iniciam agora 
uma nova fase 
da sua formação 
foram acolhidos 
por alguns 
dos principais 
dirigentes da 
Ordem dos 
Médicos. António 
Araújo e Miguel 
Guimarães 
marcaram presença 
nesta receção 
destinada aos 
internos do Ano 
Comum e 1º Ano 
de Formação 
Específica e 
destacaram a 
importância da 
investigação e 
da qualidade da 
formação médica. 

INTERNOS E ORDEM 
LADO A LADO PARA 
RESOLUÇÃO DOS 
PROBLEMAS
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Receção ao 
Médico Interno  
:: PORTO
“Respeito por quem 
pratica atos médicos”



diferentes especialidades, do dis-
trito do Porto, para voltarmos 
a fazer um levantamento de al-
guns problemas e de que forma 
a Ordem dos Médicos pode aju-
dar”. Francisco Mourão, vogal 
do CRNOM, também esteve pre-
sente para esclarecer os internos, 
em particular relativamente às 
competências da Ordem. “Na-
quilo que é uma prática diária, 
o internato médico é gerido pela 
ACSS (Administração Central 
do Sistema de Saúde), um orga-
nismo do Ministério da Saúde. 
Naquilo que é a organização 
e regulação que garante a sua 
qualidade, tal compete à Ordem 
dos Médicos. Temos vindo a lu-
tar pela formação de qualidade 
e queremos que olhem para nós 
como entidade reguladora da for-
mação médica”, esclareceu. Sem 
esquecer o clima de tensão que 
por vezes se vive no ambiente 
laboral e a pressão exercida so-
bre os profissionais de saúde, o 
dirigente aconselhou os médi-
cos internos a estarem atentos “à 
dinâmica de trabalho e ao bem-
-estar na relação profissional”. A 
aguardarem a publicação de um 
novo Regime do Internato Mé-
dico (que acabaria por ocorrer 
em 26 de fevereiro), os dirigentes 
da Ordem dos Médicos presen-
tes alertaram ainda para a possi-
bilidade de ocorrerem pequenas 
alterações. Contudo, a ajuda por 
parte da instituição irá manter-
-se como sempre, bem como 
das “direções de internato e to-
dos os demais órgãos, como seja 
o Conselho Nacional do Médico 
Interno (CNMI), no sentido de 
rumarmos pelo caminho certo”, 
concluiu Francisco Mourão.
Neste tipo de eventos, natural-

mente surgem questões de ordem jurí-
dica e burocrática. Presente na sessão, 
a consultora jurídica da SRNOM, Inês 
Folhadela, optou por referir apenas al-
guns aspetos e fazer sugestões de lei-
tura. Para quem inicia a sua atividade, 
o Código Deontológico da Ordem dos 
Médicos constitui um “documento es-
sencial que está disponível no site ofi-

cial da instituição e responde a várias 
questões”, destacou. A jurista salientou 
ainda a importância dada no nosso or-
denamento jurídico “à necessidade do 
consentimento para intervenção mé-
dica” e a importância de o médico con-
versar com o doente, “prestando toda 
a informação de forma percetível para 
obter o seu consentimento e evitar con-
flitos”. Inês Folhadela mencionou ainda 
outra legislação importante, como a Lei 
n.º 12/2005, sobre informação gené-
tica pessoal e informação de saúde (e 
o Decreto-Lei n.º 131/2014, que a regu-
lamenta), bem como a Lei n.º 26/2016, 
sobre o acesso e comunicação de dados 
de saúde.
António Araújo manifestou mais uma 
vez o empenho da Ordem dos Médicos 
na luta por uma melhor formação dos 
internos, destacando o protocolo que 
vai mudar a prova nacional de acesso à 
especialidade, tornando-a “uma prova 
mais lógica e adaptada aos tempos atuais 
e ao ensino das nossas faculdades”. Para 
encerrar a sessão, o convite foi endere-
çado a Miguel Guimarães, bastonário da 
Ordem dos Médicos, que, após os cum-
primentos de circunstância, elogiou os 
vários dirigentes associativos presentes 
pelo seu contributo para a evolução da 
medicina. Aos internos, chamou a aten-
ção para a importância do que os dife-
rencia enquanto profissionais – o ter, 
muitas vezes, de determinar diagnósti-
cos e tratamentos – e deixou um conse-
lho: “Tenham atitude e capacidade de 
decisão, além de conhecimentos sólidos, 
gosto pela área e capacidade de traba-
lhar em equipa. Procurem ser felizes no 
dia-a-dia e transmitir essa felicidade aos 
doentes”. A terminar, o bastonário falou 
sobre a criação de um fundo de apoio à 
formação médica como uma promessa 
cumprida pela Ordem dos Médicos e re-
lembrou ainda algumas questões éticas 
e deontológicas decisivas. “Vocês devem 
ser os primeiros defensores da relação 
médico-doente, que determina a huma-
nização dos cuidados de saúde. A evolu-
ção tecnológica também nos deve aju-
dar a melhorar essa relação e a tomar 
as melhores decisões. Mas, sobretudo, 
valorizem a atenção prestada ao doente, 
a empatia e a comunicação, que são fun-
damentais”, concluiu Miguel Guima-
rães. n
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Receção ao 
Médico Interno  
:: VILA REAL

“Defender os 
médicos e os 
doentes, consolidar 
reformas, preparar 
o futuro” foram 
os princípios 
apresentados pelo 
Conselho Sub-
Regional de Vila 
Real em mais um 
evento de boas-
vindas aos jovens 
médicos. A Receção 
dos Médicos 
Internos do Ano 
Comum e do 1º 
Ano de Formação 
Específica em Vila 
Real aconteceu no 
dia 20 de março e 
as atualizações do 
novo Regulamento 
do Internato Médico 
estiveram em 
destaque. 

Pela formação de 
qualidade 
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Para a Ordem dos Médi-
cos, a formação de quali-
dade e o futuro dos jovens 

médicos são preocupações cons-
tantes. Para dar as boas-vindas e 
mostrar o apoio aos jovens médi-
cos que agora iniciam uma nova 
fase da sua formação, também 
em Vila Real foi organizada 
uma sessão de Receção aos Mé-
dicos Internos do Ano Comum e 
1ºAno de Formação Específica. 
Tal como noutras regiões de 
Trás-os-Montes, o défice de mé-
dicos é notório, tornando-se ne-
cessário acompanhar ainda mais 
de perto as dificuldades que en-
frentam e garantir um apoio in-
condicional. “Quando concor-
rem a uma determinada vaga 
num hospital, temos que ter a se-
riedade de saber se o serviço tem 
condições de vos dar uma forma-
ção de qualidade.  Nunca devem 
abdicar disso e se sentirem que 
não vos estão a ser dadas as de-
vidas condições, devem denun-
ciar a situação junto das entida-
des competentes. A Ordem dos 
Médicos está sempre disponível 
para vos ouvir e ajudar na reso-
lução de problemas, com bom 
senso e equilíbrio”, assegurou 
Margarida Faria, presidente do 
Conselho Sub-Regional de Vila 
Real. As visitas realizadas pelos 
Colégios de Especialidade aos 
serviços hospitalares, avaliando 
a sua idoneidade e capacidades 
formativas, foram salientadas na 
sessão, realçando as atribuições 
da Ordem dos Médicos. “Nos 
últimos anos, perdemos muitos 
médicos no Serviço Nacional de 
Saúde, profissionais diferencia-
dos e importantes na formação 

dos médicos mais jovens. Tem que se 
repor o rácio desejável nos serviços en-
tre os médicos seniores e os recém-espe-
cialistas para que haja transmissão de 
conhecimentos. A qualidade da nossa 
formação, aquando da especialização, é 
reconhecida a nível europeu”, acrescen-
tou. Confirmando esta ideia, também 
Fernando Salvador, vice-presidente do 
mesmo Conselho Sub-Regional, diri-
giu-se aos jovens médicos: “O internato 
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assegurou a também interna do 1ºAno. 
Como nota final, aconselhou os internos 
a terem uma noção clara dos direitos e 
deveres que constam no Regulamento 
do Internato Médico e no regime jurí-
dico da formação médica pós-graduada.  
Para falar do internato e dos aspetos re-
gulamentares associados, a consultora 
jurídica da SRNOM, Inês Folhadela, 
começou por destacar as mudanças na 
nova legislação que rege o internato 
médico. O regime jurídico da formação 
médica pós-graduada foi pontualmente 
alterado (Decreto-Lei nº13/2018, publi-
cado no dia 26 de Fevereiro), dada a exi-
gência de uma nova abordagem capaz 
de responder às necessidades dos can-
didatos. Algumas semanas depois, a 16 
de Março, é publicada a Portaria 79/2018 
que “aprova o Regulamento do Internato 
Médico”. Os agora denominados “inter-
nos de formação geral” conheceram as 
mais recentes alterações e aspetos que 
até então eram omissos, tendo sido re-
comendado a consulta aos serviços ju-
rídicos da SRNOM. As questões éticas 
e deontológicas, cada vez mais valoriza-
das, tiveram igualmente destaque, entre 
elas a importância do consentimento in-
formado, “como condi-
ção sine qua non para 
a atuação médica”, 
afirmou Inês Folha-
dela. Também a Lei 
nº12/2005 (informa-
ção genética pessoal e 
informação de saúde) 
foi mencionada pela 
sua exigência, abrindo 
o debate aos presentes.
Coube a  António 
Araújo encerrar a ses-
são. O presidente do 
CRNOM aproveitou 
a abordagem às no-
vidades da legislação 
para comentar a nova 
Prova Nacional de 
Avaliação e Seriação 
(PNAS) para acesso ao 
internato médico, “para a qual estamos 
a trabalhar afincadamente no teste pi-
loto”. A não abertura dos concursos para 
médicos de saúde pública, o escasso nú-
mero de vagas de formação específica 
e o excesso de estudantes que todos os 
anos se formam, foram alguns dos tópi-

cos evidenciados como dificuldades que 
o setor enfrenta. Apesar disso, António 
Araújo voltou a sublinhar que esta é “a 
melhor profissão do mundo” e que os 
jovens médicos “devem ter orgulho por 
lidarem com um bem tão importante 
como a saúde dos cidadãos. n

médico foi uma conquista da Ordem 
dos Médicos, do Conselho Nacional do 
Médico Interno e dos Colégios de Espe-
cialidade e é à base de uma formação 
de excelência reconhecida, ao vermos 
médicos emigrados em vários países do 
mundo”. O internista do Centro Hospi-
talar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
abordou alguns aspetos da legislação do 
internato e as preocupações mais fre-
quentes dos jovens médicos, disponibi-
lizando o apoio e algumas informações 
úteis sobre o funcionamento da sede da 
Ordem dos Médicos na região. A relação 
médico-doente, exemplos de boas prá-
ticas médicas e a definição do ato mé-
dico foram temas abordados. A Ordem 
é a entidade “que luta pela qualidade e 
defesa da nossa profissão”, realçou Fer-
nando Salvador, aproveitando para con-
vidar os internos a participarem nas ini-
ciativas programadas.

“Tentamos garantir que os 
médicos internos são ouvidos e 
que têm um papel ativo”

Depois foi a vez de Rui Capucho, vogal 
do CRNOM, dirigir-se aos internos do 
1º Ano que se encontravam presentes e 
esclarecer conceitos como a autonomia, 
que deve ser gradual e responsável, e 
ainda a pressão a que os internos estão 
sujeitos por excesso de trabalho nos ser-
viços. Aconselhou os jovens médicos a 
“mostrar que precisam de tempo para 
desenvolver trabalhos de investigação” 
e a procurarem apoio sempre que surgir 
algum problema, referindo em último 
caso a Ordem dos Médicos e o Conselho 
Nacional do Médico Interno (CNMI). 
Como um órgão que “representa os mé-
dicos internos na OM e com grande ca-
pacidade na resolução de conflitos”, o 
CNMI esteve também presente nesta 
receção aos médicos internos, através 
de Diana Rodrigues. “Tentamos acom-
panhar todos os assuntos relativos a esta 
fase, como acompanhar as visitas de 
idoneidade e garantir que existe sempre 
um médico interno nos serviços, perce-
ber as condições de formação, garantir 
que os médicos internos são ouvidos e 
que têm um papel ativo. Tentamos ter 
articulação com as comissões de inter-
nos para obter uma comunicação mais 
estreita e esclarecer as vossas dúvidas”, 



Assembleia 
Regional aprovou 
Relatório e Contas 
de 2017

A Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) 
aprovou o seu Relatório e 
Contas de 2017, em sessão 
ordinária da Assembleia 
Regional realizada a 26 de 
março. A gestão do Conselho 
Regional mereceu, uma vez 
mais, parecer elogioso por 
parte do Conselho Fiscal e o 
presidente, António Araújo, 
valorizou a qualidade do que 
tem sido feito na instituição.  

“ESTAMOS NO CAMINHO CERTO”

A  Assembleia Regional Ordi-
nária iniciou, como habitual-
mente, com a apreciação e vo-

tação da ata relativa à anterior reunião 
deste órgão, realizada no ano transato 
e referente ao exercício de 2016. O do-
cumento submetido foi aprovado por 
unanimidade. Cumprindo a ordem de 
trabalhos prevista, seguiu-se a discus-
são do Relatório e Contas de 2017, com 
o presidente da Mesa, Pedro Teixeira 
Bastos, a deixar uma nota prévia de 
reconhecimento pelo “impressionante 
trabalho desenvolvido” pela SRNOM, 
plasmado nas reuniões e representa-
ções realizadas ao longo do ano, entre 
tantas outras iniciativas descritas no 
Relatório de Atividades.  
O presidente do Conselho Regional, An-
tónio Araújo, abriu o debate e recordou 
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Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

os “dois objetivos maiores” que orienta-
ram o trabalho desenvolvido ao longo do 
ano: “O primeiro foi manter o número e 
o nível de atividades; o segundo foi des-
centralizar”. Este último, reconheceu, 
“foi o grande esforço” que a direção em-
preendeu em 2017, com destaque para a 
realização das conferências O Norte da 
Saúde e para a Festa de Natal em Braga e 
Vila Real – a que se juntará Bragança já 
este ano. No plano institucional, Antó-
nio Araújo destacou a tomada de posse 
dos novos órgãos sociais, a criação da 
Comissão da Prova Nacional de Acesso 
e a certificação dos serviços adminis-
trativos da SRNOM como os momentos 
mais relevantes do mandato. Em espe-
cial, o dirigente focou o exame que irá 
substituir o ‘Harrison’, recordando que 
“o gabinete da prova vai estar sediado 



CRNOM destacou o resultado líquido 
de 470 mil euros no exercício de 2017 – 
que representa um acréscimo de 140 mil 
euros relativamente ao ano anterior – e 
uma execução do orçamento na casa dos 
97%. “Isto diz muito do trabalho que foi 
feito. Não há muitos desvios e estamos 
a cumprir com o que estava planeado”, 
acrescentou, não deixando de lamentar 
o volume de imparidades [quotizações 
por pagar ou incobráveis] que ainda 
se registam. Neste capítulo, António 
Araújo mostrou expectativa de ver a Or-
dem dos Médicos trabalhar com a Au-

toridade Tributária (AT), garantindo no 
entanto que a SRNOM vai “continuar a 
fazer o seu trabalho”, o mesmo que per-
mitiu, num ano, reduzir de 1600 para 
1050 o número de médicos em incum-
primento por dois ou mais anos. 
O Relatório e Contas de 2017 mereceu a 
aprovação clara no parecer emitido pelo 
Conselho Fiscal, tendo o órgão decla-
rado que “se regista e louva a qualidade 
da execução orçamental”. Presente na 
Assembleia Regional, o presidente do 
Conselho Fiscal, Edgar Lopes, reforçou 
a posição formal do órgão, considerando 
que “este Conselho Regional foi capaz 
de se afirmar por si próprio” e de “oti-
mizar e melhorar as suas atividades”. 
Na opinião do dirigente, algumas crí-
ticas ao eventual excesso de iniciativas 
lúdicas e culturais não faz sentido, uma 
vez que, na sua opinião, “os médicos são 
uma classe com objetivos profissionais, 
mas também com a preocupação da sua 
valorização cultural”. “Isso não nos deve 

deixar de cumprir com 
aquilo que foi sufragado e 
que demonstra que os mé-
dicos gostam, entendem e 
se reveem na estratégia da 
sua Ordem”, vincou o pre-
sidente do Conselho Fis-
cal. Quanto às imparida-
des, Edgar Lopes lembrou 
ter sido a primeira vez, nos 
últimos anos, que o Conse-
lho Fiscal não se pronun-
ciou sobre a matéria, uma 
vez que receberam, por 
parte do tesoureiro nacio-
nal, “a garantia de que o 
assunto está a ser tratado 
com a AT”. “O desfazer do 
nó górdio passa por aí. Va-

mos perceber se as pessoas não querem 
pagar quotas, se é por dissidência em 
relação à Ordem ou se, pura e simples-
mente, não existem”, concluiu. 
Submetido à aprovação da Assembleia 
Regional, o Relatório e Contas de 2017 
foi aprovado por unanimidade, assim 
como o voto de louvor sugerido pelo 
Conselho Fiscal. O último ponto da or-
dem de trabalhos foi a aprovação da ata 
da reunião de 14 de Novembro, relativa 
ao Orçamento para 2018, tendo este do-
cumento sido igualmente validado por 
todos os médicos presentes. n

“Foram dois os objetivos 
maiores que orientaram 
o trabalho desenvolvido 
ao longo do ano: o 
primeiro foi manter 
o número e o nível de 
atividades; o segundo foi 
descentralizar”
António Araújo
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nas instalações da Secção Regional do 
Norte” e será uma “responsabilidade 
acrescida”. 
Na opinião de António Araújo, a 
SRNOM tem apresentado “grande qua-
lidade” no que tem realizado e “está a 
conseguir passar a mensagem aos mé-
dicos de que vale a pena virem cá”. O 
dirigente constatou mesmo uma adesão 
maior dos colegas, em serviços como o 
restaurante, o ténis ou o ginásio, con-
cluindo que o trabalho está a ser bem 
feito: “Estamos no bom caminho!”. 
Em matéria de contas, o presidente do 
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Foi na sede da 
SRNOM que 
mais um im-

portante passo foi 
dado para dotar os 
médicos de conhe-
cimentos e compe-
tências em gestão de 
saúde. No dia 25 de 
janeiro, a Associação 
Portuguesa de Ad-

ministradores Hospitalares (APAH) e 
a SRNOM assinaram um protocolo de 
cooperação que tem por objeto estabe-
lecer a articulação entre ambas as par-
tes, no quadro das respetivas missões e 
atribuições estatuárias no domínio da 

ASSINATURA DE  
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
SRNOM – APAH

Mais 
formação, 
maior 
competência
Promover o estudo e 
discussão de temas e a 
realização de conferências 
e projetos de formação no 
domínio da gestão em saúde 
são os principais objetivos do 
protocolo estabelecido entre 
a Associação Portuguesa 
de Administradores 
Hospitalares e a SRNOM. A 
assinatura do documento 
aconteceu no dia 25 de 
janeiro e abrange projetos 
integrados e acordos 
adicionais que primam pela 
igualdade de condições entre 
médicos.

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



saúde. Para António Araújo, 
presidente do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem 
dos Médicos, “este protocolo é 
muito importante porque nos 
permite aproximar de uma 
classe profissional que inte-
rage de uma forma muito es-
treita com os médicos: os ad-
ministradores hospitalares. 
Para que possamos ter uma 
relação saudável entre a parte 
da administração e a parte da 
execução técnica (médicos), 
necessitamos de conhecer a 
linguagem deles, a sua forma 
de pensar e dar a conhecer 
também a nossa forma de es-
tar, de encarar o doente e a 
doença. Se falarmos todos a 
mesma linguagem, podemos 
atingir os melhores objetivos e 
o bem do cidadão”, assegurou.
De facto, este protocolo será 
executado através de acordos 
adicionais específicos entre a 
SRNOM e a APAH e abrange a realiza-
ção de projetos integrados. Como enun-
ciado na terceira cláusula do Protocolo, 
as finalidades passam por “promover o 
estudo e discussão de temas sobre ma-
térias de interesse profissional conjunto; 
promover a realização de conferências 
nas áreas no domínio da saúde; e pro-
mover a realização de projetos de forma-
ção nas áreas no domínio da gestão em 
saúde”. Este era um desejo já antigo das 
duas entidades, e no âmbito do protocolo 
celebraram ainda um Acordo Adicional 
que considera os projetos de formação. 
A Academia APAH é uma iniciativa 
de formação contínua que conta com 
o apoio institucional do Ministério da 
Saúde e que transpõe e subscreve para a 
realidade nacional o Diretório de Com-
petências para os Gestores de Saúde. 
Considerando a importância de dotar 
os médicos de conhecimentos e compe-
tências em gestão em saúde, a SRNOM 
passa a integrar a Academia APAH 
como parceiro institucional. Assim, os 
médicos inscritos na SRNOM passam a 
beneficiar das mesmas condições que os 
associados da APAH, designadamente 
no preço das ações de formação. Por 
sua vez, a APAH compromete-se ainda 
a divulgar as ações da sua Academia 

junto dos médicos inscritos na SRNOM.
“Este não é apenas um protocolo de in-
tenções e o acordo adicional que assi-
namos hoje revela-se muito importante 
porque é baseado numa colaboração na 
formação contínua dos gestores. Nos 
hospitais, temos vários profissionais em 
funções de gestão, os médicos também 
têm funções de gestão como diretores 
de serviço, diretores clínicos e outras 
atividades. Por isso, faz todo o sentido 
que um programa de formação contínua 
desenvolvido pela APAH possa também 
ser alargado aos médicos que exercem 
ou queiram exercer funções de gestão. 
Nesse sentido, os médicos da SRNOM 
passam a ter condições de acesso a esse 
programa de formação contínua iguais 
às dos administradores hospitalares”, 
sublinhou Alexandre Lourenço, presi-
dente da direção da APAH. 
Para este ano, existe já um plano de 
trabalhos definido pelas duas entida-
des, que passa pela organização de um 
conjunto de debates e reuniões. Orga-
nização interna nos hospitais, coopera-
ção e inovação em saúde são alguns dos 
temas das cinco sessões previstas. “Te-
mos a certeza de que estes debates vão 
ser muito importantes na construção 
de propostas para melhorar o sistema 

nacional de saúde. Além disso, temos 
ainda cerca de 80 cursos a decorrer nos 
programas de formação, em que os mé-
dicos da SRNOM se podem inscrever 
e participar”, concluiu Alexandre Lou-
renço. n
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26 Abr
Organização interna nos hospitais
28 Jun
Cooperação inter-hospitalar
21 Set
Como integrar inovação em saúde
29 Nov
O Hospital e as pessoas
14 Dez
Informática e o hospital

As sessões realizam-se na SRNOM  
e têm início às 19h00.

_MEDICINA E 
ADMINISTRAÇÃO 
DE SERVIÇOS  DE 
SAÚDE

Ciclo de
Conferências
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No sentido de 
debater algu-
mas questões 

relativas ao sistema 
de saúde em Portugal, 
bem como as dificul-
dades que o Serviço 
Nacional de Saúde en-
frenta atualmente, foi 
agendada para o dia 
14 de março uma reu-
nião entre a Ordem dos 
Médicos e o novo líder 
do PSD, Rui Rio, a pe-
dido deste. O encon-
tro aconteceu na sede 
da Secção Regional do 
Norte e contou com a 
presença do bastoná-
rio da Ordem dos Mé-
dicos, Miguel Guima-
rães, e do presidente do 

Conselho Regional do Norte, António 
Araújo. Numa sessão à porta fechada, 
Rui Rio fez-se acompanhar por alguns 
deputados do Partido Social Democrata 
e trocou ainda impressões com outros 
elementos do CRNOM, entre eles Carlos 
Mota Cardoso e Lurdes Gandra. 
“O Dr. Rui Rio esteve a ouvir-nos atenta-
mente, colocou-nos muitas questões, às 
quais tentamos responder. Esperamos 
que este e outros partidos consigam en-
contrar plataformas de entendimento 
para o futuro, de modo a salvaguardar e 
fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. 
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REUNIÃO RUI RIO/
ORDEM DOS MÉDICOS

O estado da 
saúde em 
Portugal

Preocupado com o 
estado da saúde em 
Portugal, Rui Rio 
esteve reunido com a 
Ordem dos Médicos 
para ouvir de viva voz 
a sua posição sobre 
os constrangimentos 
sentidos no setor. O 
encontro aconteceu 
na sede da Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos e 
existem já propostas 
para levar a debate no 
Parlamento.



O SNS é um marco ci-
vilizacional importante 
para a sociedade por-
tuguesa, que deve ser 
preservado”, comentou 
António Araújo, con-
firmando o interesse de 
Rui Rio em conhecer 
detalhadamente os cons-
trangimentos sentidos. 
À saída da reunião com 
a Ordem dos Médicos, 
o antigo presidente da 
Câmara Municipal do 
Porto falou à comunica-
ção social. “A saúde pre-
cisa de mais recursos, 
isso é certo, mas acima 
de tudo precisa de uma 
melhor gestão e o Minis-
tério da Saúde não tem 
sido capaz de gerir ade-
quadamente os meios 
que tem à sua disposi-
ção. Por isso, o PSD vai 
marcar um debate de 
urgência no Parlamento 
para que a situação atual 
seja discutida e para que 
o Ministério da Saúde, 
através desta pressão po-
lítica, possa começar a 
fazer melhor aquilo que 
até à data tem feito mal”. 
Depois de revelar esta 
sua intenção, Rui Rio 
comentou aspetos parti-
culares dessa “gestão de-
ficiente, tanto em termos 
de meios e equipamen-
tos como na contratação 
de médicos”. Na sua opi-
nião, disse, é essencial 
haver um equilíbrio no 
serviço público e uma 
otimização de recursos. 
No entanto, destacou: 
“Há uma falha clara do 
governo atual. Ao nível 

daquilo que é estrutural, não vamos fa-
zer demagogia, porque não é com uma 
troca de governo que os problemas es-
truturais se vão resolver no dia seguinte. 
Mas o governo deve ter um programa 
com estratégias que, a médio e longo 
prazo, melhorem o Serviço Nacional 
de Saúde. Não queremos exigir aquilo 

que não é possível. Mas temos que exi-
gir aquilo que o governo tem a obriga-
ção e capacidade para fazer, que é gerir 
melhor os recursos disponíveis e prestar 
um melhor serviço aos cidadãos”. 

“Tratamos problemas 
igualmente importantes, como 
a desertificação médica no 
interior do país e o que isso irá 
implicar nos próximos 3 a 6 
anos.”
António Araújo

Apesar de não terem sido destacadas 
nas declarações públicas finais, várias 
outras questões que se encontram na 
ordem do dia no setor da saúde também 
estiverem em cima da mesa. “Aborda-
mos a gestão económico-financeira do 
SNS, nomeadamente no que concerne 
ao subfinanciamento crónico que a 
Saúde tem conhecido ao longo dos úl-
timos anos. Falamos das implicações, 
em termos de recursos humanos, mas 
também de equipamentos pesados e de 
manutenção. Tratamos de problemas 
igualmente importantes, como a deser-
tificação médica no interior do país e o 
que isso irá implicar nos próximos 3 a 6 
anos. Comentamos medidas que pode-
riam ser implementadas no sentido de 
tentar aliviar este problema, que poderá 
vir a ser dramático”, revelou o presi-
dente do CRNOM, António Araújo.
O bastonário da Ordem dos Médicos, 
por sua vez, aproveitou para comentar 
as declarações do ministro das Finan-
ças, que havia admitido, no parlamento, 
poderem existir situações de má gestão 
no SNS, adiantando inclusive que fora 
criada uma unidade de missão para ava-
liar a dívida na Saúde. Para Miguel Gui-
marães, a possibilidade de haver situa-
ções de má gestão no SNS devia ser “um 
motivo de preocupação” e “de reflexão” 
para o ministro da Saúde. “As declara-
ções do ministro das Finanças deviam 
deixar mais preocupado o ministro da 
Saúde, porque Mário Centeno lá terá 
as suas razões para dizer que a gestão 
das unidades de saúde ou dos hospitais 
(...) não está a ser bem-feita”, rematou 
Miguel Guimarães nas declarações aos 
jornalistas à margem desta reunião com 
Rui Rio na SRNOM. n

“Temos que 
exigir aquilo 
que o governo 
tem a obrigação 
e capacidade 
para fazer, que 
é gerir melhor 
os recursos 
disponíveis”
Rui Rio
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Celebrar  
o passado e 
o futuro da 
Medicina
FORMAR MÉDICOS 
E TRANSFORMAR 
PESSOAS: O CAMINHO 
DO FUTURO

A Faculdade 
de Medicina da 
Universidade do 
Porto assinalou 
os 193 anos de 
ensino médico no 
Porto. “Respeitar 
o passado, 
perspetivar o futuro: 
um olhar sobre a 
FMUP” foi o tema 
da intervenção 
do Professor 
Jubilado Walter 
Osswald, o orador 
convidado. Após a 
sessão solene e as 
atuações de grupos 
académicos da 
Faculdade, foram 
atribuídos prémios 
que destacaram 
projetos de 
investigação. 

“A FMUP, 
com quase dois 
séculos de vida, 
continua fiel aos 
seus princípios 
catalisadores de 
inovação nos mais 
variados ramos da 
Medicina”
Maria Amélia Ferreira
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DIA DA FMUP 2018
193º ANIVERSÁRIO



N  o dia 28 de fevereiro, a Aula 
Magna da Faculdade de 
Medicina da Universidade 

do Porto encheu-se para uma sessão 
solene que enalteceu a atividade de 
ensino, investigação e assistência 
que a instituição leva a cabo desde 
1825. Respeitar o passado e perspe-
tivar o futuro foi o lema do Dia da 
FMUP, que assinalou 193 anos do 
ensino médico no Porto. Apesar de 
oficialmente criada apenas em 1911, 
aquando da criação da Universidade 
do Porto, a FMUP tem os seus alicer-
ces na antiga Régia Escola de Cirur-
gia (criada em 1825), depois Escola 
Médico-Cirúrgica do Porto (1836-
1911). Frequentada atualmente por 
mais de mil estudantes dos vários 
ciclos de estudo, a FMUP é uma ins-
tituição de referência para os jovens 
portugueses que pretendem seguir 
Medicina, destacando-se pela forma-
ção de qualidade, pela intensa ativi-
dade de investigação científica e pela 
prestação de serviços à comunidade 
nas mais diversas áreas da ciência e 
da prática médicas. 

INOVAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E 
COMPETÊNCIA
Maria Amélia Ferreira, diretora da 
instituição, começou por saudar os 
membros da mesa e agradecer a pre-
sença de vários dirigentes da acade-
mia, instituições de ensino, hospitais 
e outros representantes da FMUP, 
entre eles diretores, docentes, pro-
fessores jubilados, investigadores, 
funcionários e estudantes, “que cons-
tituem a centralidade da instituição”. 
Depois prestou homenagem a um dos 
dinamizadores da iniciativa, que partiu 
em 2017. Tiago Henriques Coelho era 
professor da FMUP e médico do Centro 
Hospitalar de São João, e como tributo 
ao seu percurso foi instituído um pré-
mio na área da oncologia pediátrica. “A 
FMUP, com quase dois séculos de vida, 
continua fiel aos seus princípios catali-
sadores de inovação nos mais variados 
ramos da Medicina. As competências 
transformativas estruturam hoje a cria-
ção de identidade pessoal e profissional 
e são o grande desafio para o profissiona-
lismo na prática médica do século XXI. 
Temos estado à altura das responsabili-

dades que nos são atribuídas e o nosso 
compromisso é assegurar a qualidade 
da formação dos médicos e do curso de 
Medicina”, declarou Maria Amélia Fer-
reira, que revelou números que confir-
mam o perfil e a marca da instituição. 
Na concretização da missão da FMUP, 
destacou três princípios orientadores: 
diversificar as fontes de financiamento, 
melhorar a competência técnica do 
apoio à decisão e prestação de serviços 
e melhorar o controlo de gestão e otimi-
zação dos recursos disponíveis. Sendo o 
objetivo maior “formar médicos e trans-
formar pessoas”, Maria Amélia Ferreira 
defendeu a mudança do paradigma da 
educação médica e o apoio aos estudan-
tes. “Nesta visão de futuro, destaca-se a 

promoção da integração de inovações 
pedagógicas, a consolidação dos objeti-
vos da educação médica na introdução 
das competências transformativas e na 
internacionalização, a atualização da 
estrutura do ensino clínico, a promoção 
de experiências que privilegiem a multi-
disciplinariedade no âmbito da respon-
sabilidade social, a investigação como 
um dos eixos da estratégia da institui-
ção, a promoção da interação com as di-
versas instituições de ensino superior e 
o desenvolvimento continuado de uma 
política e estratégias de comunicação”, 
reforçou. Com o objetivo de preparar o 
futuro, produtividade, competitividade 
e gestão estratégica são palavras de or-
dem para a diretora da FMUP, a qual se 
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mostrou disponível para continuar a li-
derar a instituição num novo mandato, 
“garantindo a excelência”. 

COMPROMISSO ÉTICO
O ponto alto da manhã foi a interven-
ção de Walter Osswald, Professor jubi-
lado da FMUP, cujo percurso mescla a 
intensa atividade académica com um 
notável percurso científico e profis-
sional multidisciplinar. Visivelmente 
emocionado por voltar à Aula Magna e 
ao púlpito a que tantas vezes acedeu, o 
orador convidado relembrou episódios e 
discursos de outras cerimónias da ins-
tituição que disse ser a sua “alma-ma-
ter”. “Respeitar o passado, perspetivar 
o futuro: um olhar sobre a FMUP” foi 
o tema da alocução  que dirigiu aos jo-
vens, evocando os seus mestres e con-
tributos para a medicina. “Trata-se de 
respeitar o que de fundamental carac-
terizou a nossa faculdade ao longo dos 
tempos, não desprovido de erros ou in-
cidentes, mas que não atingem a matriz 
da instituição nem retiram o seu valor. 
O fio condutor destes quase 200 anos de 
existência é o de um compromisso ético 
para com os outros. Desde o início teve 
como propósito servir a sua causa, cui-
dar de maneira mais eficaz e humana, 
com as melhores bases científicas e de-
dicação”, afirmou Walter Osswald, que 
destacou ainda aspetos relacionados 
com o cuidado centrado no doente e as 
suas dimensões, que incluem uma pers-
petiva biopsicossocial, a atenção e a par-
tilha com o doente. Deixou conselhos 
aos estudantes e referiu os princípios 
éticos que devem estar sempre presen-
tes tanto na prática hospitalar como na 
investigação clínica. 

POTENCIAL HUMANO NA 
INSTITUIÇÃO
Consciente de que “são os desafios mais 
difíceis que nos fazem crescer”, tam-
bém Armando Jorge, representante do 
Pessoal Não Docente e Não Investiga-
dor, deixou palavras de agradecimento 
à diretora da FMUP, pela oportunidade 
de envolvimento nas iniciativas. A com-
petência, a disponibilidade e o profis-
sionalismo dos funcionários da insti-
tuição foram contributos destacados na 
“afirmação da FMUP em Portugal e no 
exterior”, relembrando a importância 

de num futuro próximo se aumentar a 
representação do Pessoal Não Docente 
e Não Investigador no Conselho Repre-
sentantes. Representando um dos cor-
pos mais importantes da FMUP, Inês 
Azevedo, Presidente da Associação de 
Estudantes, começou por afirmar que 
“o paradigma mudou e ser estudante de 
medicina hoje é bem diferente do que 

era há 20 ou 30 anos 
atrás”. Para susten-
tar esta ideia, refe-
riu algumas das mu-
danças introduzidas 
com o novo regime 
jurídico do Internato 
Médico, nomeada-
mente a nova fór-

mula de ordenação dos candidatos à 
formação especializada. Para Inês Aze-
vedo, “a formação disponibilizada na 
FMUP vai muito para além daquilo que 
podemos aprender num livro. A FMUP 
permite-nos ser realmente quem somos 
e traçar o melhor caminho”. Após des-
tacar as competências necessárias para 
acompanhar a modernização e a evo-

“Esta casa tem uma longa 
tradição e um compromisso 
inalienável de natureza ética 
que é o de servir o interesse do 
doente”
Walter Osswald
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“A formação 
disponibilizada na 
FMUP vai muito para 
além daquilo que podemos 
aprender num livro. A 
FMUP permite-nos ser 
realmente quem somos e 
traçar o melhor caminho”
Inês Azevedo

“A evolução da relação 
médico-doente e, do doente 
como centro da nossa 
atenção, tem implicações 
na nossa organização 
hospitalar, que deve ser 
ajustada. Estamos em fase 
de mudança…”
António Oliveira e Silva

“A qualidade da FMUP, 
o seu potencial humano 
e material são a razão 
da minha confiança no 
futuro da universidade e 
de Portugal”
Sebastião Feyo de Azevedo

lução da medicina, bem como as opor-
tunidades concedidas pela faculdade, 
a presidente da AEFMUP concluiu: 
“Apesar do longo caminho já percorrido, 
ainda há largos passos a dar no que diz 
respeito à evolução e modernização na 
transmissão do conhecimento clínico. 
Que não se formatem cérebros, mas que 
se formem seres humanos”.

CONFIANÇA NO FUTURO 
Para Maria Amélia Ferreira, o Centro 
Hospitalar de São João (CHSJ) e a Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
do Porto representam “uma única casa 
com objetivos de desenvolvimento parti-
lhados”. Por isso, também António Oli-
veira e Silva, presidente do Conselho de 

Administração do CHSJ, foi convidado 
a intervir. “Este é um hospital escolar, 
nuclear para a FMUP. A evolução da 
relação médico-doente, e a colocação 
do doente no centro da nossa atenção, 
tem implicações na nossa organização 
hospitalar, que deve ser ajustada. Esta-
mos em fase de mudança e temos que 
ser radicais na assunção da importân-
cia do hospital universitário no ensino 
clínico de medicina”, asseverou. Coube 
ao reitor da Universidade do Porto, Se-
bastião Feyo de Azevedo, encerrar a 
sessão, tendo abordado a evolução de 
ambas as instituições (Universidade 
do Porto e FMUP). “Nestes quase 200 
anos de existência, a Faculdade, e o que 
ela representa, conheceu um percurso 

extraordinário, ascendente, bem-suce-
dido, acompanhando a qualidade global 
da UP e contribuindo para o seu prestí-
gio”, afirmou. A multidisciplinariedade 
e avanço da investigação clínica, a qua-
lidade das atividades de formação com 
visão no futuro, a inovação pedagógica 
adaptada aos tempos modernos foram 
alguns dos tópicos sublinhados pelo rei-
tor da Universidade do Porto, sem es-
quecer os bons resultados nos rankings 
e o reconhecimento internacional atin-
gido na área de ensino da saúde. “Cos-
tumo dizer que amanhã temos que ser 
melhores do que somos hoje e penso 
que hoje podemos afirmar que estamos 
a cumprir a nossa missão. A UP ambi-
ciona expandir as suas competências 
científicas, fortalecer a sua competiti-
vidade internacional, a capacidade de 
produzir conhecimento multidiscipli-
nar e as suas atividades de inovação 
na área de saúde, que é tão estratégica 
e importante. A qualidade da FMUP, o 
seu potencial humano e material são a 
razão da minha confiança no futuro da 
universidade e de Portugal”, rematou 
Sebastião Feyo de Azevedo. 
O Dia da FMUP terminou com um tri-
buto ao mérito académico e à investiga-
ção realizada na instituição, intercalado 
com momentos musicais protagoniza-
dos pelas Tunas, Grupo de Fados e Coro 
da Faculdade. Além da imposição de 
insígnias aos novos doutores e da pro-
clamação dos novos agregados da ins-
tituição, foram revelados os nomes dos 
estudantes que conquistaram os vários 
prémios de excelência académica atri-
buídos anualmente pela FMUP e os 
vencedores dos prémios Professor Er-
nesto Morais (estudante com a melhor 
classificação na unidade curricular de 
Imunologia: Ana Sofia Saraiva Marti-
nho), Porto Biomedical Journal-GSK (me-
lhor artigo publicado na revista em 2017: 
Dr. João Cavaleiro Rufo), Maxdata Exce-
lência em Medicina (melhor estudante do 
MIM 2016/17: Diogo António Moutinho 
Magalhães), Irmandade dos Clérigos (pro-
jeto “Avaliação das Competências Clíni-
cas através de Objective Structured Cli-
nical Examinations – um imperativo de 
responsabilidade social do século XXI”: 
Dr. Pedro Diogo) e Hot Paper (artigo pu-
blicado em 2017 com mais citações: Dr. 
João dos Santos Massano Carvalho). n
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O tradicional cortejo dos profes-
sores doutorados conduziu os 
presentes até ao Salão Nobre da 

Reitoria onde decorreu a sessão solene 
comemorativa do 107º aniversário da 
Universidade do Porto. Servindo anual-
mente como momento de balanço e de 
perspetivação do futuro da instituição, 
a cerimónia do Dia da Universidade 
iniciou-se com as intervenções dos pre-
sidentes do Conselho Geral, Artur San-
tos Silva, do Conselho de Curadores, 
Miguel Cadilhe, do representante dos 
estudantes, Marcos Teixeira, e do repre-
sentante dos trabalhadores, Miguel Ma-
galhães. “É uma grande honra e respon-
sabilidade ocupar este cargo numa das 
instituições mais importantes do nosso 
país. A Universidade do Porto dispõe 
de capacidade de investigação cientí-
fica e tecnológica que a colocam numa 
posição cimeira como instituição que 
muito tem contribuído para o sucesso, 
inovação e internacionalização da nossa 
economia. Para atingir a nossa missão 
de consolidação e reforço desta posição, 
deve haver organização, colaboração 
e interação entre todas as faculdades, 
centros de investigação e demais insti-

tuições”, declarou Artur Santos Silva. 
Na sua primeira intervenção enquanto 
presidente do Conselho Geral da Uni-
versidade do Porto (eleito em outubro 
de 2017), o antigo líder do BPI e da Fun-
dação Calouste Gulbenkian explanou os 
principais objetivos e desafios da UP, em 
prol do conhecimento e interdiscipli-
naridade. Repensar as vertentes estra-
tégicas da instituição tem sido um dos 
contributos do Conselho de Curadores, 
presidido por Miguel Cadilhe, que equi-
parou a UP a um grande grupo empre-
sarial. “O exercício do poder do grupo 
Universidade do Porto estará muito pró-
ximo das melhores práticas do exercício 
do poder num grande grupo, com as de-
vidas adaptações e cuidados”, reconhe-
ceu o economista.

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A criação da Universidade do Porto 
marcou a história do país e da cidade In-
victa e o seu valor está em todos os que 
dela fazem parte. “A UP procurou o seu 
lugar no topo na formação dos jovens, 
tornou-se a casa de mentes brilhantes, 
de avanços na ciência e no conheci-
mento. Acompanhou a evolução do en-

A Universidade do Porto, 
reconhecidamente 
uma das instituições 
mais importantes do 
nosso país, comemorou 
107 anos de história 
no passado dia 22 de 
março. Entre discursos, 
entrega de prémios 
e proclamação de 
professores eméritos, a 
cerimónia ficou marcada 
pela intervenção de 
Augusto Santos Silva, 
Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e antigo 
estudante e professor 
da U.Porto, o orador 
convidado.

107 anos  
de excelência

SESSÃO SOLENE 
107º ANIVERSÁRIO 
DA UNIVERSIDADE 
DO PORTO

NOTÍCIAS58

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



sino superior e hoje tem mais de 30 mil 
estudantes. Somos a Universidade com 
maior procura no país, somos a universi-
dade portuguesa com melhores classifi-
cações nos rankings internacionais, com 
vários prémios de investigação científica. 
Somos donos de uma reputação de exce-
lência”, frisou Marcos Teixeira, repre-
sentante dos estudantes da UP. Numa 
altura em que a opinião da comunidade 
estudantil é cada vez mais valorizada, 
o aluno da Faculdade de Farmácia des-
tacou algumas carências que afetam as 
instituições de ensino e alertou para a 
necessidade de modernização numa for-
mação de qualidade. Nesse sentido, tam-
bém o representante dos trabalhadores 
deixou uma mensagem de responsabi-
lidade social. “É tempo de preparar a 
Universidade do Porto para os desafios 
do futuro, cada vez mais exigentes e em 
constante mudança. Nesta necessidade 
de uma maior humanização da socie-
dade, a UP está bem posicionada para 
promover a transformação. Este papel 
deve fazer parte da cultura e da forma de 
atuar das instituições de ensino superior, 
promovendo não só os estudantes, mas 
essencialmente todos os que nela traba-
lham: docentes, não-docentes e investi-
gadores”, defendeu Miguel Magalhães. 
Augusto Santos Silva, Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, antigo estudante e 
professor da UP foi o orador convidado 
da sessão solene. A sua palestra teve 
como tema “A imagem de Portugal: do 
conhecimento à política externa” e fo-
cou a necessidade e possibilidade de 
mobilizar conhecimento para a política 
pública. Após partilhar duas referên-
cias, uma delas de José Mariano Gago, 
sobre a ciência como força social e as 
políticas públicas, declarou a sua con-
vicção. “Esta dupla referência tem três 
consequências essenciais: a consciência 
de que os processos são complexos e não 
existem soluções simplistas; que não po-
demos atribuir valores mágicos às fór-
mulas por mais sugestivas que pareçam 
ser; e a possibilidade de interação entre 
o que nós fazemos como cientistas, no 
sentido da análise do ser, e o que nós fa-
zemos como decisores, que é tentar que 
o que deve ser se torne ser – esta combi-
nação entre a ordem analítica e norma-
tiva é essencial e as duas fecundam-se 
reciprocamente”.

O Dia da Universidade foi também o mo-
mento para reconhecer publicamente o 
mérito de estudantes e professores que 
se distinguiram ao serviço da institui-
ção durante o último ano. Este ano, 26 
estudantes foram reconhecidos com o 
Prémio Incentivo (distingue os melhores 
estudantes do 1.º ano) e Cidadania Ativa 
(distingue estudantes pela sua participa-
ção em atividades extracurriculares de 
cidadania ativa). Da mesma forma, três 
professores foram distinguidos pela sua 
actividade pedagógica (Prémio de Exce-
lência Pedagógica e duas menções hon-
rosas), tendo o professor  catedrático da 
FMUP,  Adelino Leite Moreira, recebido 
o Prémio de Excelência na Investigação 
Científica. Quatro foram também os do-
centes proclamados Professores Emé-
ritos, um reconhecimento que é dado a 
professores jubilados ou reformados pe-
los altos serviços prestados à instituição, 
grupo onde se incluiu o médico e profes-
sor da FMUP Manuel Sobrinho Simões. 

MISSÃO DA UP: SERVIR
Perante uma plateia composta por líde-
res das principais instituições da cidade 
e da região e por muitos professores da 
Universidade, o reitor, Sebastião Feyo 
de Azevedo, fez o resumo das atividades 
desenvolvidas e abordou os principais 
desafios que se colocam à instituição. 
Naquela que foi a última intervenção de 
fundo do seu mandato de quatro anos à 
frente da UP, o reitor fez um breve ba-
lanço. “Temos vindo a trilhar uma traje-
tória ascendente de qualidade, em todas 
as áreas, como todos os indicadores da 
nossa atividade mostram, estando hoje a 
universidade num patamar nunca antes 
atingido na nossa história. Somos uma 
instituição que, pela sua reputação, ga-
nhou a confiança pública, em dimen-
são tal que a faz ser a mais procurada 
do país”, informou o antigo diretor da 
Faculdade de Engenharia. Sebastião 
Feyo de Azevedo destacou a confiança 
como “valor essencial para o desenvolvi-
mento”, e a qualidade, a cooperação e a 
internacionalização como eixos de pro-
jeção da universidade. “Servir a socie-
dade, servir o conhecimento, a cultura, 
a arte, servir Portugal, servir a humani-
dade – é esta, na essência, uma forma 
de expressar a missão da U.Porto”, con-
cluiu. n
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No auditório das novas instala-
ções da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Farmacêu-

ticos (SRNOF), Franklim Marques lan-
çou as premissas para um debate sobre 
o alargamento das competências e dos 
serviços prestados nas farmácias. Na 
opinião do presidente da SRNOF, aque-
les estabelecimentos devem servir  para 
“muito mais do que vender medicamen-
tos” e os profissionais deviam “ser muito 
melhor aproveitados do que são”. Apro-
veitando a presença do secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, o dirigente 
reconheceu que “existe boa vontade por 
parte do Governo em aproveitar algo 
mais os farmacêuticos”. 
A provar esta abertura do executivo, no 
dia 12 de março foi publicado um despa-
cho que autoriza a realização de testes 
rápidos (testes “point-of-care”) de ras-
treio de infeções por VIH, VHC e VHB 
nas farmácias comunitárias, estando em 
discussão a prestação de vários outros 
serviços. “Estamos a discutir o que vai 
constar dessa proposta, sendo certo que 
vemos no farmacêutico uma profissão 
de saúde de elevado valor”, sublinhou o 
secretário de Estado, Fernando Araújo. 

Sob o lema Farmacêuticos: 
Compromisso com a Cidadania, 
a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Farmacêuticos 
promoveu uma mesa-redonda 
para discutir o alargamento 
dos serviços prestados nas 
farmácias comunitárias, 
incluindo a dispensa de 
medicamentos até aqui  só 
disponíveis nos hospitais. 
O CRNOM esteve presente 
no evento, realizado a 16 de 
março, bem como o secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo. 

Farmácias disponíveis para 
prestar mais serviços de saúde

DEBATE NA SECÇÃO 
REGIONAL DO NORTE 
DA ORDEM DOS 
FARMACÊUTICOS

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

O governante declarou a vontade de “ti-
rar o maior partido possível para o SNS” 
desta parceria com o sector das farmá-
cias, revelando que a tutela está aberta a 
perceber como “fazer isto da forma mais 
útil, efetiva e que garanta mais serviços 
de saúde para os portugueses”. Refe-
rindo-se ao despacho sobre o rastreio de 
VIH/SIDA e hepatites, considerou que 
se trata de uma medida que vai ao en-
contro da “necessidade de ter uma abor-
dagem diferente” a este fenómeno. “Te-
mos mais de três mil locais de elevada 
competência, distribuídos pelo país, em 
que os portugueses confiam e que deve-
mos usar, no bom sentido da palavra”, 
vincou o governante, mostrando-se con-
victo de que este processo “vai correr 
bem”, permitirá “detetar mais rapida-
mente os doentes” e “parar com o ciclo 
de transmissão”. 

REFERENCIAÇÃO É PROBLEMA
Em representação do presidente do 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), Dalila Veiga 
mostrou-se defensora de uma “estreita 
colaboração entre todos os profissionais 
de saúde”, no intuito de prosseguir “o 
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mesmo fim”: “servir os doentes”. Quanto 
à realização de rastreios nas farmácias, 
a dirigente do CRNOM considerou “cla-
ramente benéfica” a existência de estra-
tégias que permitam “aumentar a taxa 
de diagnóstico precoce”. No entanto, 
deixou uma advertência que acabou por 
ser subscrita pelos restantes elementos 
da mesa: “Atendendo a que estamos a 
falar de doenças com algum estigma na 
sociedade, existe a necessidade de refe-
renciação precoce”. Essa referenciação, 
acrescentou, deve acontecer “de um dia 
para o outro”, uma vez que o impacto de 
um resultado positivo neste tipo de si-
tuações “não é o mesmo que o de uma 
dislipidemia”. 
Para Francisco Faria, membro da dire-
ção da Associação Nacional das Farmá-
cias (ANF), “é incontornável introduzir 

o farmacêutico na equação”, real-
çando que as despistagens do VIH/
SIDA já se fazem “em carrinhas”, 
e que seria “um desperdício” não 
aproveitar a rede de farmácias para 
o efeito. De resto, para o responsá-
vel pela delegação norte da ANF, os 
farmacêuticos sentem-se “desapro-
veitados”, porque entendem que o 
“impacto altamente diferenciado na 
saúde das pessoas” que podiam ter 
não está a ser totalmente colocado 
em prática. Quanto à questão da 
referenciação, Francisco Faria afir-
mou que isso implica “um desenvol-
vimento tecnológico significativo” 
e também uma “forte componente 
formativa” na implementação do 
processo. Prontamente, Fernando 
Araújo explicou que o processo de 
referenciação que está previsto nos 
casos reativos é “uma referenciação 
rápida para o serviço hospitalar”, 
do “mesmo modo que estão a fazer 
as ONG’s”. O secretário de Estado 
reforçou a ideia de estarmos pe-
rante “uma janela de oportunidade 
única” e recordou que o nosso país 
tem uma das taxas de incidência de 
VIH/SIDA mais elevadas e de dete-
ção tardia da doença na Europa. Por 
fim, o dirigente identificou “o passo 
seguinte” a concretizar nesta maté-
ria: a venda nas farmácias de testes 
domiciliários, replicando uma expe-
riência já existente em França. 

DISPENSA DE ANTIRRETROVIRAIS 
Outras das medidas previstas neste 
programa de alargamento dos serviços 
prestados nas farmácias é a dispensa 
de medicação antirretroviral, até agora 
só realizada em contexto hospitalar. Na 
opinião de Fernando Araújo, a medida 
tem dois objetivos essenciais: “evitar 
deslocações aos hospitais e aumentar a 
adesão à terapêutica, sem colocar em 
causa a segurança e a qualidade dos tra-
tamentos”. A experiência-piloto já foi 
lançada no Centro Hospitalar Lisboa 
Central, com um grupo de 44 doentes, 
e os resultados são positivos, de acordo 
com o governante. “Há satisfação dos 
doentes, que não desejam voltar ao 
hospital, e a adesão terapêutica não é 
inferior à que existia anteriormente”, 
descreveu. 

Sobre esta medida, Francisco Faria re-
feriu que a mesma concorre para a cha-
mada “estratégia 90-90-90”: um plano 
global, fomentado pela ONU, que visa 
fazer com que, em 2020: 90% da popu-
lação mundial infetada pelo vírus VIH 
esteja identificada; 90% das pessoas 
diagnosticadas recebam tratamento 
antirretrovírico continuado; e 90% das 
pessoas tratadas tenham supressão da 
carga viral. 
Um outro serviço que, apesar de já exis-
tir em muitas farmácias, ainda não está 
devidamente regulamentado, é a pos-
sibilidade de prestar consultas de nu-
trição. Franklim Marques questionou 
Fernando Araújo sobre a hipótese de 
serem os próprios farmacêuticos a fa-
zerem esse tipo de aconselhamento, ao 
que o secretário de Estado respondeu  
“todos são poucos” para travar o facto 
de um em cada 10 portugueses ser dia-
bético – a maior prevalência na Europa 
– ou um em cada três portugueses ser 
hipertenso. “Estamos no top e são estes 
tops que não queremos que aconteçam”, 
afirmou. 
Também presente na sessão, o presi-
dente da ARS-Norte, Pimenta Mari-
nho, concordou com as diversas me-
didas apresentadas, afirmando que, 
porém, “mais do que reivindicarmos no-
vas competências e mais competências” 
para os diversos profissionais de saúde, 
é preciso “melhorarmos aquilo que já fa-
zemos e podermos articular muito mais 
aspetos”, dando como exemplo o que 
se passa ao nível da Medicina Física e 
Reabilitação. 
Finalmente, Francisco Faria citou um 
estudo de opinião feito pela Universi-
dade Católica em que fica demonstrada 
a vontade dos utentes em ter mais servi-
ços nas farmácias da sua proximidade. 
Para além da renovação automática de 
receitas para doentes crónicos, entrega 
de medicamentos ao domicílio, dispensa 
de medicamentos actualmente reserva-
dos às farmácias hospitalares e marca-
ção de consultas médicas, o estudo cita 
serviços de enfermagem e colheitas de 
amostras para análise, entre outros ser-
viços, levando a que o representante da 
ANF considerasse este reforço funcio-
nal das farmácias “uma exigência da 
sociedade”. n
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Medicina, Medicina Veterinária, 
Bioengenharia, Bioquímica 
e Ciências do Meio Aquático 
são os cursos do ICBAS que 
compõem a pirâmide pentagonal 
de mais um ABC. A sexta 
edição do AEICBAS Biomedical 
Congress realizou-se entre 
os dias 15 e 18 de março, no 
Mosteiro de São Bento da Vitória 
e contou com o presidente do 
CRNOM,  António Araújo, como 
primeiro palestrante. 

Uma abordagem 
multidisciplinar das 
ciências da vida

abordagem multidisciplinar e holística 
dos conhecimentos, desde o momento 
em que as questões surgem até àqueles 
em que as respostas são apresentadas. A 
crença num sistema de ensino integra-
tivo e completo, potenciaram, em 1975, a 
fundação do ICBAS”, adiantaram a pre-
sidente e o vice-presidente da comissão 
organizadora na sessão de boas-vindas, 
marcada para o dia 16 de março. Ana 
Lúcia Ramos e Gustavo Monteiro ho-
menagearam os fundadores da institui-
ção por promoverem o contacto clínico 
entre as diferentes vertentes e agradece-
ram o apoio permanente da Associação 
de Estudantes e da comissão científica. 
Com uma dinâmica 
única no país, o ABC 
abrange, num só 
evento, os conteúdos 
mais atuais e me-
diáticos das ciências 
da vida, através de 
sessões de carácter 
transversal, teóricas 
e práticas, dirigidas 
aos participantes de 
cada um dos cinco 
cursos do ICBAS. “Os números consti-
tuem uma evidência inabalável da gran-
diosidade do projeto: nesta 6ª edição, o 
ABC conta com 410 participantes inscri-
tos, de diversos cursos e escolas do país, 
brindados com um alinhamento de 174 
formadores nacionais e estrangeiros”. 
Com o sentido de missão cumprida, os 
representantes da comissão organiza-
dora optaram por “comemorar a ciên-
cia e tentar fazer história”, desejando 
que o congresso fosse “um palco de boas 
conversas, uma fonte de conhecimento 
e um cenário de vivências”. Num con-
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VI AEICBAS BIOMEDICAL CONGRESS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Notáveis, visionários, trabalhado-
res incansáveis e genuínos com-

panheiros”. Foi assim que Ana Lúcia 
Ramos e Gustavo Monteiro descreve-
ram os 49 elementos que constituíram a 
comissão organizadora do evento. Pelo 
sexto ano consecutivo, o AEICBAS Bio-
medical Congress revelou-se, mais uma 
vez, um projeto ambicioso e empreende-
dor, “derivado de firmes ideais e alicer-
çado na vontade, motivação e empenho 
dos estudantes” do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar. No âmbito 
de conceitos como a transversalidade 
e universalidade, este congresso surge 
como um dos maiores embaixadores da 
interligação entre as áreas de estudo da 
faculdade, numa abordagem multidis-
ciplinar das ciências da vida. Com uma 
programação variada e inovadora, a ini-
ciativa promove ainda o convívio e a par-
tilha de experiências e ideias. “A área 
das ciências biomédicas é um exem-
plo inequívoco da importância de uma 



gresso organizado por estudantes 
para estudantes, em que Medicina, 
Medicina Veterinária, Bioengenha-
ria, Bioquímica e Ciências do Meio 
Aquático se reúnem para dar voz 
à multidisciplinariedade, a presi-
dente da Associação de Estudantes 
do ICBAS fez questão de salientar 
o trabalho de equipa. “Com resiliên-
cia e determinação, fizeram crescer 
um projeto que já era grande, ele-
vando a sua qualidade e prestígio. 
Apesar de todas as dificuldades, 
reinventamos o congresso. O ABC 
é único no país e entrelaça as várias 
ciências da vida e da saúde. Mos-
tra que apesar de rumos diferen-
tes, todos nós partilhamos algumas 
convergências e temos um papel 
importante no futuro da ciência”, 
assegurou Andreia Godinho. 

PIRÂMIDE PENTAGONAL
Como representante do Secretá-
rio de Estado Adjunto e da Saúde, 
Francisco Silva foi convidado nesta 
sessão de abertura e destacou valo-
res como a responsabilidade, plu-
ralidade e cidadania para caracte-
rizar a instituição, o congresso e as 
comissões. “O ICBAS representa 
aquilo que, na minha opinião, deve 
ser o futuro da saúde em Portugal: 
uma pirâmide pentagonal, em que 
não há nenhum curso que seja o 
topo da pirâmide. Todos eles estão 
na base e o topo será a sociedade e 
os cidadãos. Quanto melhor traba-
lharmos em conjunto, melhor sere-
mos capazes de servir a sociedade 
e o Serviço Nacional de Saúde”, 
defendeu. O membro do Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde aconselhou os jovens a 

cimentarem os conceitos em que acre-
ditam, com princípios de inclusão, res-
peito, liderança e valorização da dife-
rença. Partilhando a mesma opinião, 
o presidente da comissão científica do 
ABC, Rui Henrique, completou: “Este 
congresso é a expressão máxima do 
lema da nossa escola, em que nos dis-
tinguimos por sermos múltiplos e ter-
mos opiniões diversas, mas o mesmo 
objetivo”. Após agradecer aos convida-
dos e palestrantes pela disponibilidade 
e partilha de conhecimento, o professor 

de imunologia molecular sublinhou a 
importância da inovação na qualidade 
de vida dos cidadãos. 

“ONCOLOGIA – UMA VISÃO GLOBAL 
DE UM PROBLEMA GLOBAL”
A primeira sessão do AEICBAS Biome-
dical Congress foi subordinada ao tema 
“Oncologia – Uma visão global de uma 
problemática global” e contou com An-
tónio Araújo como orador. Convidado a 
abrir a mesa-redonda, o presidente da 
SRNOM falou de aspetos gerais sobre o 
cancro em Portugal e da sua visão, como 
médico oncologista, sobre a evolução do 
tratamento do cancro. Depois de apre-
sentar dados sobre a doença na popula-
ção portuguesa, fazendo comparações 
com outros países e analisando os tipos 
de cancro com maior incidência, An-
tónio Araújo concluiu: “Como médico, 
para poder prescrever determinado tra-
tamento, preciso de saber vários dados 
sobre o tumor e sobre o doente. Isto para 
aumentar o seu tempo de vida, melho-
rar a sua qualidade de vida e fazê-lo a 
um custo razoável para a so-
ciedade”. n
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• Oncology – A global 
view of a global problem 

• Science, Facts and Media 
• 3D (bio) fabrication for joint 

regeneration 
• All the Science in OneHealth 
• Sugar – A day-to- day pandemy
• Transexualidade e disforia de género
• Medicina Alternativa e Integrativa + o 

papel da espiritualidade na Medicina 
• Mutilação genital: a realidade portuguesa
• Estimulação cerebral profunda
• Feira de Especialidades
• Através da Dark Web na Medicina
• Legislação da gestação de substituição: 

qual o impacto na Medicina?
• Controvérsias no transtorno hiperativo e 

no distúrbio de défice de atenção
• Sistema Nacional de Saúde: Saúde para 

todos, realidade ou ficção?
• Transplantação: o passado, o presente e 

o futuro
• Legalização da canabis: a fronteira entre o 

uso recreativo e terapêutico
• Diagnóstico pré-natal de trissomia 21: 

uma possível eugenicidade?
• Profissionais de Saúde e a Indústria 

Farmacêutica
• O futuro dos jovens médicos portugueses 

- ir ou ficar?

HIGHLIGHTS



“THE FUTURE OF CANCER 
THERAPY”

  ACTIVE FOR 50+ YEARS

  NETWORK 5500+ SCIENTISTS

  PRESENT IN 27 COUNTRIES

  203 STUDIES FOLLOW-UP

  50+ ONGOING STUDIES 

  210+ EXPERTS IN HQ

MISSION: Patient survival and quality of life 
are at the heart of EORTC’s research. As an in-
dependent, non-profit cancer research organi-
sation, our mission is to coordinate and conduct 
international translational and clinical research 
to improve the standard of cancer treatment for 
patients.
We aim ultimately to increase people’s survival 
and quality of life by testing new therapeutic 
strategies based on existing drugs, surgery and 
radiotherapy. We also help develop new drugs 
and approaches in partnership with the pharma-
ceutical industry and in patients’ best interests.
EORTC is uniquely:
International: EORTC manages clinical research 
activities across 35 countries.
Multidisciplinary: our research spans all as-
pects of cancer management, from imaging 
and radiology to surgery and therapeutic inno-
vations, backed by cutting-edge expertise in all 
fields.
Multi-tumour: thanks to our broad-ranging ne-
twork of oncology experts, no tumour is too rare 
to tackle. Our research is solution-driven, for all 
types of cancers, leaving no-one behind.
Compliant with regulation: in today’s complex 
regulatory environment, EORTC’s experts en-
sure our activities meet the strictest quality and 
reliability requirements, everywhere we are 
active.
Independent: our research is conducted under 
conditions of unwavering independence and 
accountability and all results are made public, 
to ensure patients and the oncology community 
benefit from our learnings.

HISTORY: Over the years, EORTC’s clinical re-
search has helped make significant progress in 
the treatment and management of cancer, eva-
luating new molecules, refining existing treat-
ment regimens, identifying biomarkers and as-
sessing patients’ quality of life.
Many of our 1400+ studies in the past 55 years 
have resulted in practice-changing treatments 
and the establishment of new standards of 
care, or shown that others are ineffective or 
redundant.

www.eortc.org
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Ana 
Ferreira 
Castro
integra 
a nova 
direção da 
EORTC

Nos dias 09 e 10 de 
Março, sob a presi-
dência de Vincent 

Gregorie, decorreu na cidade 
de Florença, Itália, a reunião 
do grupo de cabeça e pescoço 
da European Organisation 
for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC), na qual 
Ana Ferreira Castro, membro 
do Conselho Nacional da Or-
dem dos Médicos e membro 
suplente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médi-
cos, tomou posse como mem-
bro da direção para o próximo 
triénio, como secretária. Neste 
momento, a investigadora e 
médica oncologista do Centro 
Hospitalar do Porto é a única 
portuguesa e a mais jovem a 
ocupar um cargo na direção da 
EORTC. Para um investigador 
na área de Oncologia este é um 
reconhecimento importante 
do trabalho desenvolvido ao 
longo dos anos em prol desta 
patologia (cancro da cabeça e 
pescoço) e dos doentes, e abre 
a oportunidade de nestes próxi-
mos 3 anos trabalhar em novas 
propostas de ensaios clínicos 
que poderão mudar o estado da 
arte no tratamento da doença 

e ter implicação na sobrevivência e na 
qualidade de vida dos doentes.
“Para mim é uma honra poder ter o 
reconhecimento dos pares e poder de-
sempenhar estas funções nos próximos 
anos. Como portuguesa fico muito feliz 
por, cada vez mais, a nossa nacionali-
dade, bem como o tamanho do nosso 
país ter menos influência na escolha 
das pessoas para estes cargos. É o reco-
nhecimento de um percurso de trabalho 
e dedicação”, concluiu a Dra. Ana Fer-
reira Castro. n

 Ana Ferreira Castro, médica oncologista, é 
também membro do Conselho Nacional da Ordem 
dos Médicos, membro suplente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
presidente do Health Parliament Portugal, 
presidente do Grupo de Estudos de Cancro da 
Cabeça e Pescoço, membro do Comité Científico 
para Cabeça e Pescoço da ESMO (European Society 
for Medical Oncology), professora do ICBAS 
e investigadora em Oncobiologia na Unidade 
Multidisciplinar de Investigação Biomédica (UMIB) 
daquele instituto.
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O Centro de Congres-
sos do Hotel Shera-
ton, no Porto, voltou 

a receber mais uma edição 
das Jornadas de Atualização 
Cardiológica do Norte para 
Medicina Geral e Familiar 
(MGF). Entre os dias 17 e 19 de 
janeiro, cerca de 1400 médicos 
participaram no evento, sem-
pre “bastante interventivos e 
compondo a sala de interesse 
numa iniciativa de extrema 
importância para o Serviço 
Nacional de Saúde que nós 
defendemos acerrimamente”, 
declarou Carlos Ramalhão. O 
presidente da Comissão Orga-
nizadora – que conjuntamente 
com Maria Júlia Maciel rece-
beu a Medalha de Mérito da 
Ordem dos Médicos – confir-
mou que a elevada adesão às 
jornadas constitui uma mo-

tivação extra para 
continuar a apos-
tar na atualização 
de conhecimentos 
através desta inicia-
tiva, que vai já na 
sua 29ª edição. 
Para garantir o su-
cesso da mesma, a 
organização privi-
legia a diversifica-
ção dos temas das 
conferências, com 
convidados de re-
nome e casos clí-
nicos variados. As 
jornadas contaram 
com o patrocínio da 
ARS Norte e com a 
colaboração de vá-
rios laboratórios da 

indústria farmacêutica. 
Na sessão de abertura, no dia 18 de ja-
neiro, Ponciano Oliveira, membro do 
Conselho Diretivo da ARS Norte, defen-
deu que “estes eventos de debate, parti-
lha e promoção das boas práticas têm 
uma enorme importância pelos temas e 
abordagens adotadas”. O dirigente disse 
acreditar que através destas iniciativas 
é possível continuar a melhorar a quali-
dade e segurança dos cuidados de saúde 
prestados na região, sendo um objetivo 

XXIX JORNADAS 
DE ATUALIZAÇÃO 
CARDIOLÓGICA DO 
NORTE PARA MGF

29 edições 
de sucesso 
ao serviço da 
Medicina
Tendo como principal objetivo 
promover a análise e a 
discussão dos temas mais 
atuais na área da Cardiologia, 
Carlos Ramalhão e Júlia 
Maciel voltaram a organizar 
este evento de caráter 
científico que aproxima a 
Cardiologia especializada da 
Medicina Geral e Familiar. 
Na 29ª edição das Jornadas 
de Atualização Cardiológica 
do Norte para MGF, o 
Presidente do CRNOM 
destacou esta iniciativa 
como sendo “um marco em 
termos de caráter científico e 
de qualidade”. 

da ARS Norte garantir a todos os cida-
dãos “uma equipa de saúde familiar e 
um médico de medicina geral e fami-
liar”. Um princípio elementar para a al-
teração do paradigma assistencial e para 
a sustentabilidade do Serviço Nacional 
de Saúde é um “acesso equitativo a uma 
saúde tendencialmente preventiva”, que 
incita a um “acompanhamento de proxi-
midade e personalizado das necessida-
des específicas do cidadão”. Neste sen-
tido, a ARS Norte tem procurado uma 
“alteração cultural dos profissionais” 
das unidades de saúde, promovendo a 
qualidade e proximidade, numa visão 
em que o cidadão “está no centro do 
sistema”, sintetizou Ponciano Oliveira, 
completando a ideia de que “este evento 
assenta no mesmo pressuposto de proxi-
midade e integração de cuidados entre 
redes” e contribui para a concretização 
do objetivo da ARS Norte.
Também António Araújo, presidente 
do CRNOM, congratulou a organização 
do evento “pelas 29 edições” das jorna-
das, que considerou constituírem “um 
marco em termos de caráter científico 
e de qualidade”. O último elemento do 
painel a pronunciar-se foi o bastonário 
da Ordem dos Médicos, Miguel Gui-
marães, que começou por agradecer 
o “magnífico trabalho” de Carlos Ra-
malhão e Júlia Maciel na organização 
desta iniciativa, que considerou “das 
mais importantes a nível nacional”. De 
seguida, dirigindo-se em particular à 
plateia, composta maioritariamente por 
médicos de família, comentou algumas 
das fragilidades do Serviço Nacional de 
Saúde. “Vocês sabem que é difícil conti-
nuar a ter listas com 1900 utentes, que 
isso não vos permite dar mais atenção 
aos doentes, não vos permite participar 
em ações de promoção da saúde e pre-
venção da doença”, exemplificou. Apro-
veitando a ocasião, o bastonário abordou 
ainda questões como a importância de 
contratar os médicos que terminam a 
especialidade e a pressão que é exercida 
sobre os médicos, que assim acabam 
por abandonar os cuidados de saúde 
primários ou hospitais. “Temos perdido 
muitos jovens e sem eles vamos perder 
a capacidade de inovação e o pensa-
mento rejuvenescedor, que nos permite 
oferecer sempre melhores cuidados de 
saúde”, concluiu Miguel Guimarães. n

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



SERAFIM GUIMARÃES, 
médico ginecologista, foi 
diretor de Departamento 
da Mulher e da Medicina 
Reprodutiva e Professor 
Catedrático Convidado 
do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). 
No âmbito do Ministério da Saúde foi 
presidente do Conselho Nacional dos 
Internatos Médicos.
 

ANTÓNIO MARQUES DA 
SILVA, anestesiologista, é 
diretor do Departamento 
de Anestesiologia, 
Cuidados Intensivos e 
Emergência do Centro 
Hospitalar do Porto 

e Professor Associado Convidado do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS). Foi diretor do Centro 
Materno Infantil do Norte e vice-
presidente da Sociedade Portuguesa 
de Cuidados Intensivos. No âmbito do 
Ministério da Saúde presidiu ao Plano 
de Contingência para as Comemorações 
do Centenário das Aparições de Fátima, 
preside à Comissão para a Planificação da 
Resposta a Situações Críticas e de Exceção 
no Algarve e à Comissão Nacional de 
Trauma.

JOSÉ ARTUR PAIVA, 
especialista em medicina 
interna, é diretor clínico 
do Centro Hospitalar de 
São João e Professor 
Associado Convidado da 
Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto. Possui a 
Competência em Emergência Médica, 
Competência em Gestão de Sistemas de 
Saúde. Foi presidente da Comissão de 
Antimicrobianos do Hospital de São João 
e consultor da Direção Geral de Saúde 
para a área de resistências microbianas. 
Foi ainda coordenador nacional da Via 
Verde da Sepsis, presidente da Comissão 
Regional de Doente Crítico da ARS-Norte 
e secretário-geral do Grupo de Infeção 
e Sepsis. Integra a direção do Colégio 
de Medicina Intensiva da Ordem dos 
Médicos e é elemento do Programa STOP 
Infeção Hospitalar, da Fundação Calouste 
Gulbenkian.

Medalha de 
Ouro para 
médicos do 
norte
António Marques da 
Silva, Serafim Guimarães 
e José Artur Paiva foram 
distinguidos pelos seus 
serviços relevantes 
prestados à saúde
pública. No Dia Mundial da 
Saúde, assinalado a 7 de 
abril, os profissionais do 
Centro Hospitalar do Porto e 
do Centro Hospitalar de São 
João receberam a Medalha 
de Ouro de Serviços 
Distintos do Ministério da 
Saúde. 

DIA MUNDIAL 
DA SAÚDE 2018 Para o Ministério da 

Saúde, a data escolhida 
pela OMS para Dia 

Mundial da Saúde, o dia 7 de 
abril não poderia passar em 
branco e por isso aproveitou 
a efeméride para distinguir 
pessoas e organizações que 
prestaram serviços relevantes 
à saúde pública. “Retrato da 
Saúde em Portugal” foi o tema 
da sessão comemorativa do Dia 
Mundial da Saúde e do debate 
que se seguiu, moderado pela 
jornalista Maria Elisa Domin-
gues. Entre Ana Filipa Castro, 
António Rodrigues e Teresa 
Reis, do Health Parliament, 
Isabel Saraiva, da Associação 
Respira, destacou-se a partici-
pação de Jorge Sampaio, antigo 
Presidente da República, que 
entre 2006 e 2012 foi Enviado 
especial do Secretário-geral da 
ONU para o Combate à Tuber-
culose. O Ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernandes 
também marcou presença, 
bem como Graça Freitas e Pe-
dro Siza Vieira, Diretora-Geral 
da Saúde e Ministro Adjunto, 
respetivamente. 
Durante a cerimónia, que de-
correu na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, foi 
atribuído o Prémio Nacional 
de Saúde 2017 ao Professor 
Doutor João Manuel Godinho 
Queiroz e Melo. Na ocasião, fo-
ram ainda distinguidas diver-
sas personalidades e organiza-
ções “que prestaram serviços 
relevantes à saúde pública” “na 
ótica da promoção da saúde, da 
prevenção da doença e de apoio 
à concretização das políticas de 
saúde”. RTP, SIC, TVI e Sonae 
MC são exemplos de entidades 

que receberam a Distinção de Mérito. 
Já na categoria Serviços Distintos do 
Ministério da Saúde, foram entregues 
4 Medalhas de Prata e 18 Medalhas de 
Ouro, entre elas aos médicos do Centro 
Hospitalar do Porto Serafim Guimarães 
e António Marques da Silva, e ao mé-
dico do Centro Hospitalar de São João 
José Artur Paiva. n
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Os concessionários e oficinas BMcar oferecem condições especiais 
aos associados e colaboradores da Ordem dos Médicos, tais como:

•  Um ano adicional de garantia, na aquisição de viaturas
 novas BMW e MINI;
• Condições de 10% de desconto em serviços após-venda;   
• Linha dedicada para marcação de serviços após-venda.
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Convívios 
Científicos 
da CMEP

“Embora os tumores 
malignos tenham 

afetado mortalmente me-
nos pessoas que as doenças 
do aparelho circulatório, 
o seu impacto é muito su-
perior em termos de anos 
potenciais de vida perdi-
dos: em 2015 perderam-se 
111.820 anos de vida de-
vido a tumores malignos, 
mais do dobro dos anos 
potenciais de vida perdi-
dos devido a doenças do 
aparelho circulatório”, co-
meçou por destacar o Dr. 
Jaime Milheiro, citando 
o relatório divulgado pelo 
Instituto Nacional de Es-
tatística (INE) relativo ao 
referido ano. Não obstante, 
e conforme prosseguiu o 
Dr. Vítor Veloso, “é indis-
cutível que a doença on-
cológica vai aumentar em 
incidência”. Porém, acres-
centou, “se houver um in-
vestimento adequado neste 
campo”, “obviamente, o que 
vamos ter é mais curas, 
uma sobrevivência muito 
mais longa e com uma me-
lhor qualidade de vida”. 
“Em Portugal”, afirmou, o 
mesmo “já acontece”, algo 
que se deve sobretudo “à 
prevenção”. De facto, “a 
única coisa que poderá 
melhorar o panorama 
da doença oncológica é a 
prevenção – primária e 
secundária – bem como, 
efetivamente, “determi-
nadas drogas inovadoras” 
que “vão aparecendo de 
quando em vez”, destacou 
o oncologista. No entanto, 
e como fez notar, o acesso 
a estas novas terapias é, 
sistematicamente, condi-
cionado pelo “subfinancia-

mento crónico” a que se encontra sujeito 
o Sistema Nacional de Saúde (SNS). “É 
desesperante, muitas vezes, nós termos 
um medicamento que sabemos que cura 
e não conseguirmos chegar a ele e dá-lo 
aos nossos doentes”, lamentou. 

:: 67º Convívio Científico 
[19.01.2018]

“Doenças 
oncológicas e 
profissionais de 
Saúde”
VÍTOR VELOSO

Os Convívios Científicos 
regressaram, em 19 de 
janeiro de 2018, à Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(SRNOM), com a realização 
do 67.º evento, em parceria 
com a Clínica Médica 
de Exercício do Porto 
(CMEP). O tema escolhido 
– “Doenças oncológicas 
e profissionais de Saúde” 
– foi apresentado pelo 
Dr. Vítor Veloso, médico 
oncologista, Presidente 
da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (LPCC) e 
antigo Diretor do Instituto 
Português de Oncologia 
(IPO) do Porto.
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Ainda no que se refere à prevenção, 
“como sabem, e já não é novidade ne-
nhuma, 60 a 70% dos cancros aparecem 
devido aos comportamentos de risco 
que cada um de nós tem”, afirmou o Dr. 
Vítor Veloso. Pelo que se torna crucial 
a educação da população, questão que 
a LPCC tem vindo a promover há “75 
anos”, através de departamentos de edu-
cação para a saúde. “Trabalhamos no 
problema do tabaco, do álcool, da nutri-
ção, do stress, do desporto, da obesidade, 
enfim, de um número de situações que 
nós sabemos que são nocivas e que fa-
cilitam o aparecimento precoce do can-
cro”. Nesse aspeto, destaca, “não é só a 
responsabilidade coletiva” que nos deve 
preocupar, mas, igualmente, “a indivi-
dual, de cada cidadão”. 

O TRABALHO DA LPCC
Existem, neste momento, “qualquer 
coisa como 500.000 sobreviventes de 
cancro”, um número que “vai aumen-
tando todos os dias” e ao qual é neces-
sário dar resposta. Por esse mesmo 
motivo, sublinha, o objetivo da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro não é competir 
com o Estado, pelo contrário, é procurar 
colmatar as lacunas do mesmo: “nós 
colocamo-nos onde o Estado não está”. 
Neste contexto, destaca-se o exemplo 
do cancro da mama, cuja mortalidade 
foi reduzida “no Norte e no Centro, em 
25%”, graças ao sucesso da intervenção 
da LPCC, através de um rastreio de base 
populacional. 
“Já trabalho na Liga, de certeza, direta 
ou indiretamente, há vinte e tal anos” 
e “não há dúvida nenhuma que o que 
nos liga, na Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, são os nossos doentes oncoló-
gicos”, assegurou. “O lema da minha 
presidência nacional foi, precisamente, 
estar mais perto do doente oncológico”, 
salientou o Dr. Vítor Veloso, algo que la-
mentou estar aquém do desejado. Acres-
centou, ainda a este propósito, que é 
necessário “colocar o doente no centro 
do Serviço Nacional de Saúde”, em de-
trimento da doença, e reinstituir, desse 
modo, “a dignidade no ato médico”.
Subsistindo, “única e simplesmente, da 
generosidade da população portuguesa”, 
a Liga Portuguesa Contra o Cancro tem, 
no entanto, experienciado “um cresci-
mento exponencial”. “Não há dúvida 
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nenhuma que a po-
pulação acredita 
naquilo que nós fa-
zemos”, sublinhou, 
destacando,  com 
especial relevo, a 
importância do vo-
luntariado. “O nosso 
voluntariado”, que 
conta atualmente 
com mais de “24.000 
voluntários”, “é um 
voluntariado exce-
cional” e que, em 
não raras vezes, re-
flete a “primeira im-
pressão” do doente 
r e l a t iva m e nt e  à 
instituição.
A terminar, o Dr. Ví-
tor Veloso destacou, 
dentro das suas mis-
sões, a crescente im-
portância do apoio 
económico.  “Nós 
gastamos quase 2 
milhões de euros, a 
nível nacional, no 
apoio  económico 
aos doentes mais 
carenciados”,  no-
meadamente no que 
respeita a medica-
mentos, transportes, 
alimentação, renda 
de casa, luz, etc.”. 
“Isto, para nós, é de 
uma responsabili-
dade imensa”, afir-
mou o oncologista, 
realçando, por con-
seguinte, a necessi-
dade de uma gestão 
criteriosa dos re-
cursos, “cêntimo a 
cêntimo”. 
Quanto à questão de 
se “vale a pena ir lá 
fora?”, o médico de-
fendeu que “temos 
instituições a nível nacional que são 
tão boas como lá fora, salvo algumas 
exceções, de tumores muito raros”. “O 
grande problema em Portugal” persiste 
na dificuldade em “tratar atempada-
mente” os doentes, dadas as longas listas 
de espera, concluiu.

:: 68º Convívio Científico 
[16.02.2018]

“Uma visão 
particular 
sobre os 
problemas 
na saúde 
cardiovascular. 
A solução 
estará na 
prevenção? An 
old-timer”
MÁRIO ESPIGA DE 
MACEDO

No dia 16 de fevereiro, 
a Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) 
acolheu o 68.º Convívio 
Científico, o qual foi 
dedicado ao tema “Uma 
visão particular sobre 
os problemas na saúde 
cardiovascular. A solução 
estará na prevenção? An 
old-timer.”. O Professor 
Doutor Mário Espiga 
de Macedo, reputado 
especialista europeu em 
Hipertensão Arterial, foi 
o convidado do Dr. Jaime 
Milheiro, promotor do 
evento, para liderar a 
conferência. 

Licenciado e doutorado 
em Medicina desde 
1973, com especializa-

ção nas áreas de Cardiologia 
e Medicina Interna, Mário 
Alberto Espiga de Macedo 
é, atualmente, consultor do 

Programa Nacional para as Doenças 
Cérebro-Cardiovasculares e do Depar-
tamento da Qualidade na Saúde da Di-
reção-Geral da Saúde (DGS). 
“Conforme sobe a pressão arterial sistó-
lica e conforme aumentam os fatores de 
risco cardiovasculares, a probabilidade 



de ter uma doença cardio-
vascular aumenta signi-
ficativamente”, começou 
por notar Mário Espiga de 
Macedo.  Fatores, esses, 
que incluem por norma 
“a hipertensão, o tabaco, 
a diabetes, o colesterol, a 
obesidade” e, mais recen-
temente, “o stress social 
e profissional, a má qua-
lidade de vida, a fome, 
a desnutrição”, segundo 
destacou o especialista. 
Nessa medida, “cada vez 
mais, nós, hoje em dia, 
não falamos em fatores de 
risco cardiovascular, mas 
falamos em risco global”, 
que deverá corresponder 
a um somatório da tota-
lidade dos riscos, sejam 
estes cardiovasculares, 
socioeconómicos, etc., de 
forma a melhor caracteri-
zar a realidade individual 
de cada paciente.  

HIPERTENSÃO 
ARTERIAL
Não obstante, e como fez 
também notar o especia-
lista, “o mais importante 
fator de risco é, e conti-
nua a ser, a hipertensão 
arterial”. “Conforme sobe 
a pressão arterial, assim 
sobe o risco de ter uma 
morte por doença cardio-
vascular, seja qual for o grupo etário que 
estamos a considerar” e “seja qual for o 
tipo de desenvolvimento social e eco-
nómico do país”, afirmou o Dr. Mário 
Espiga de Macedo. Todavia, e como sa-
lientou, a mesma lógica aplica-se ao ra-
ciocínio inverso, na medida em que uma 
redução tão pequena quanto “2 mmHg 
da pressão arterial sistólica” possibilita 
“7% de redução da doença isquémica do 
coração e 10% de redução do acidente 
vascular cerebral”, “seja qual for o grupo 
etário” considerado.

O PROBLEMA EM PORTUGAL
No que concerne à prevalência nacio-
nal, “pela primeira vez, as doenças car-
diovasculares, como causa de morte, 

baixaram dos 30%”, 
permanecendo, no 
entanto, em primeiro 
lugar, seguidas pelas 
doenças neoplásicas. 
“Se virmos os últimos 
20 anos, estávamos 
em 44% em 1998”, 
uma redução que 
celebra “um avanço 
significativo” para os 
portugueses. “Quer 
a doença isquémica 
do coração, quer a 
doença cérebro-vas-
cular têm vindo pro-
gressivamente a di-
minuir”, algo que terá 
sido conseguido em 
virtude de um consi-
derável investimento 
nacional, tanto ao ní-
vel da prevenção, pelo 
aumento marcado do 
consumo de anti-hi-
pertensores, antico-
lesterolémicos e anti-
coagulantes, como ao 
nível da intervenção, 
com o crescente su-
cesso das técnicas de 
fibrinólise e de angio-
plastia primária, no 
contexto dos enfartes 
cerebrais e do miocár-
dio, respetivamente, 
tal como sublinhou o 
especialista. 
“Já há um número 

muito significativo de indivíduos com 
AVC que chegam ao serviço de urgência 
antes das 3 horas” e, por conseguinte, 
“a tempo de serem intervencionados e 
submetidos a fibrinólise” com sucesso. 
O mesmo se passa relativamente ao en-
farte agudo do miocárdio, “praticamente 
todos os enfartes do miocárdio chegam 
antes das 12 horas ao serviço de urgên-
cia e a grande maioria antes de 2 horas 
após início dos sintomas”, permitindo, 
num grande número casos, a revascu-
larização da zona isquémica a tempo de 
prevenir a necrose celular. No entanto, e 
como também adiantou, “ainda estamos 
longe de atingir os nossos objetivos”.
Ainda a propósito do tema, Mário Es-
piga Macedo alertou para o caso do 

Alentejo, a região do 
país que, à luz da in-
formação atual, reúne, 
simultaneamente, as 
taxas mais elevadas de 
incidência de enfarte 
agudo do miocárdio, aci-
dente vascular cerebral, 
hipertensão arterial, 
síndrome metabólico e 
diabetes. Mais, acres-
ceu ainda, a referida re-
gião é também a “zona 
do país pior colocada 
em termos de ranking 
nacional” ao nível das 
escolas. Quanto a isto, 
limitou-se a notar: “as 
coisas não acontecem 
por acaso”.
“A pergunta que se co-
loca a todos nós é se é 
possível alterar este pa-
drão”, destacou o Dr. 
Espiga de Macedo. A 
propósito da solução, 
apresentou o exemplo 
do C.H.E.P. (Canadian, 
Hypertension, Educa-
tion, Program), um pro-
grama nacional cana-
diano de educação para 
a hipertensão arterial 
dirigido aos diversos 
profissionais de saúde 
em contextos clínicos e 
comunitários, cujo su-
cesso global, quer ao 
nível do combate à ig-
norância sobre o tema, quer ao nível 
da redução do número de hospitaliza-
ções, e, subsequentemente, mortalidade 
por doenças cardiovasculares, o consa-
grou como “um marco mundial” e “um 
exemplo para todos nós”, enalteceu o 
cardiologista. 
Quando questionado sobre a polémica 
campanha anti-colesterol e anti-estati-
nas, o palestrante lamentou a situação, 
defendendo que “a utilização de estati-
nas tem evitado milhares e milhares 
de casos de doença cardiovascular”. 
Quanto aos efeitos secundários, “tudo 
tem efeitos secundários”, mas “faço Me-
dicina há quase 50 anos e não vi 20 efei-
tos colaterais das estatinas”, rematou. 
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Licenciado e doutorado em Medi-
cina pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra, 

onde é atualmente Professor Auxiliar, 
João Páscoa Pinheiro, antigo Presi-
dente da Sociedade Portuguesa de Me-
dicina Física e Reabilitação (SPMFR) e 
atual membro da Academia Europeia 
de Reabilitação, é, segundo Jaime Mi-
lheiro, organizador do evento, “uma das 
maiores referências nacionais da Medi-
cina Física e Reabilitação e da Medicina 
Desportiva”. 
“A dor sempre foi o sintoma número 
um que levou as pessoas a recorrerem 
aos serviços clínicos”, começou por 
salientar Jaime Milheiro. Apesar do 
seu carácter intemporal, prosseguiu, 
“muita coisa mudou sobre o conceito da 
dor nos últimos tempos”, destacando-
-se, especialmente, a sua “abordagem e 
aceitação”, que têm “vindo a modificar-
-se” drasticamente nos últimos “quinze, 
vinte anos”. “Viver na ausência de dor” 
é, segundo o promotor do evento, o de-
safio atual.  

PENSAR E GERIR A DOR
A dor “será, provavelmente, o sintoma 
mais frequente que faz com que o 
doente nos procure, mas é também uma 
das áreas mais obscuras na Medicina”, 
nomeadamente no que respeita ao seu 
ensino, seguiu o Dr. Páscoa Pinheiro. 
“Fala-se pouco da dor na Medicina”, la-
mentou, “não há ninguém que ensine 
especificamente dor ou tratamento da 
dor”, algo que, segundo o especialista, 
compromete a sua verdadeira com-
preensão pelos futuros médicos. 
Quanto à definição da dor, segundo João 
Páscoa Pinheiro, esta entende-se, atual-
mente, por “qualquer dor física ou emo-
cional sentida ao longo da vida de forma 
consciente ou não, que fica registada e 
percebida sob a forma de engramas*”. 
De facto, salientou, “hoje vamos enten-
der a dor cada vez mais como um en-
grama”, isto é, “como uma possibilidade 
de ser interpretada, de ser gerida”. “Na 
prática, estamos a transpor da química 
e da fisiologia para a dimensão do meio”, 
evidenciando-se, deste modo, “essa com-
ponente relacional da dor, enquanto sin-

toma subjetivo”, afirmou o palestrante. 
Quando se fala sobre dor no seu con-
texto clínico, impõe-se a “necessidade 
de fazer logo este enquadramento: ou 
é aguda ou é crónica”, destacou João 
Páscoa Pinheiro. “A dor aguda, vamos 
entendê-la como sintoma, um sinal de 
alarme: ela não é uma doença”, pelo que, 
salientou, torna-se impreterível a reali-
zação de um diagnóstico etiopatogénico, 
“é uma obrigação do clínico perceber o 
porquê”. 
A dor crónica, por sua vez, “já não é en-
tendida como um sinal de alarme, mas 
como um problema, um défice senso-
rial”, “uma deterioração de uma fun-
ção do corpo”, advertiu o especialista. 
Mais do que “bem tratada”, explicou 
João Páscoa Pinheiro, “esta deve ser 
bem compreendida”, exigindo-se, deste 
modo, ao médico, “uma outra forma de 
pensar a dor”. 
No entanto, e como fez questão de no-
tar o especialista, o Serviço Nacional de 
Saúde, apesar de preparado “para rece-
ber a dor aguda”, “está completamente 
desadequado para enfrentar a dor cró-
nica”. “A dor crónica é um flagelo na co-
munidade”, e a sua gestão “um pesadelo 
para o Serviço Nacional de Saúde”, que 
“está cada vez menos preparado”. “Se 
nós continuarmos a gerir a doença cró-
nica no século XXI como ela era inter-
pretada e conhecida no século XX, é um 
fracasso”, defendeu. 

TELEMEDICINA: UMA 
OPORTUNIDADE
A terminar a sua apresentação, e ainda 
dentro deste contexto, João Páscoa Pi-
nheiro trouxe a debate a questão da te-
lemedicina, advertindo a plateia, par-
ticularmente os médicos, para a sua 
inevitabilidade e incitou-os a encará-la 
como “uma oportunidade e não um pe-
sadelo”. “Nós só temos, como clínicos, 
duas hipóteses: ou vamos recebê-la e 
utilizá-la como ela nos irá ser imposta, 
ou nos adaptamos a ela e a tornamos efi-
caz para aquilo que a queremos”, defen-
deu o fisiatra. No entanto, em resposta à 
questão “se uma primeira consulta pode 
ser feita por telemedicina”, João Páscoa 
Pinheiro afirma que não. A telemedi-
cina pode facilitar e constituir um “pri-
meiro contacto”, defendeu, mas “nunca 
uma primeira consulta”. n

:: 69º Convívio Científico 
[16.03.2018]

“A Dor no 
século XXI”
JOÃO PÁSCOA 
PINHEIRO

“A Dor no século XXI” 
foi o tema escolhido 
para protagonizar o 
69º Convívio Científico 
promovido pela Clínica 
Médica de Exercício do 
Porto (CMEP) em parceria 
com a SRNOM. O evento, 
realizado no passado 
dia 16 de Março, contou 
com a participação do 
Professor Doutor João 
Páscoa Pinheiro, médico 
especialista em Medicina 
Física e Reabilitação e 
Medicina Desportiva.  

* “engrama”: alteração bioquímica ou biofísica 
produzida no cérebro pela memória de um 
estímulo muito forte. 
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11 fev | Um 
percurso 
pelo Centro 
Histórico e 
pela identidade 
portuense 
1: Da Praça da 
Liberdade à 
Ribeira
CERCO DO PORTO
A cidade do Porto teve, 
ao longo da sua histó-
ria, uma especial ligação 
a dois reis: D. João I e D. 
Pedro IV. O historiador 
Joel Cleto relatou alguns 
episódios que envolveram 
estas duas personagens, 
começando por 8 de ju-
lho de 1832, com o desem-
barque de D. Pedro IV na 
Praia da Memória, dando 
início ao Cerco do Porto. 
Um acontecimento cru-
cial na história de Portu-
gal contemporâneo, resul-
tado do confronto entre 
dois irmãos, D. Pedro IV 
e D. Miguel, liberal e abso-
lutista, que durou um ano 
e marcou a cidade. Foram 
muitos os portuenses que 
se juntaram a D. Pedro 

IV, defendendo os ideais liberais, ga-
rantindo a resistência e o triunfo, mas 
muitos outros foram presos, condenados 
à morte e executados na praça, os desig-
nados mártires da pátria, que veem os 
seus nomes recordados junto à impo-
nente estátua do Rei. Com uma enorme 
dívida de gratidão, este recompensou a 
cidade com a construção da Biblioteca 
Municipal, Museu Nacional de Soa-
res dos Reis e Jardim de São Lázaro, 
por exemplo. O Cerco do Porto marcou 
fortemente a cidade, como se pode ver 
pelas ruas que ainda hoje existem e re-
cordam esses tempos, mas não só. Foi 
após este episódio que o Porto recebeu a 
mais importante Ordem Honorífica por-
tuguesa: a Ordem Militar da Torre e Es-
pada, do Valor, Lealdade e Mérito, repre-
sentada no seu brasão. O lema da cidade 
passa assim a ser “antiga, muy nobre, 

Conhecer a cidade do 
Porto implica conhecer 
a sua identidade. 
Por isso, Joel Cleto 
definiu um trajeto pelo 
centro histórico para 
o dia 11 de fevereiro.  
O primeiro percurso 
deste ano do “Porto 
Revisitado” não foi 
uma novidade para 
alguns dos médicos 
presentes naquela 
manhã de chuva. 
Repetindo a tradição e 
aquilo que aconteceu 
há cerca de dois anos, 
o passeio traduziu-
se numa introdução 
à história da Invicta 
e à sua zona mais 
antiga. A Praça da 
Liberdade, “que há 
101 anos se converteu 
na sala de visitas da 
cidade, aquando da 
abertura da Avenida 
dos Aliados”, foi o local 
escolhido para iniciar 
a visita, que passou 
pelo morro primordial 
onde nasceu o Porto e 
desceu até à Ribeira. 
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sempre leal e invicta cidade do Porto” 
por ter sido invencível durante o cerco. 

DA MURALHA FERNANDINA À 
ESTAÇÃO DE SÃO BENTO
Mais à frente, Joel Cleto recordou a mu-
ralha fernandina que cercava a cidade, 
desde o centro até ao Rio Douro, bem 
como a sua posterior demolição. João 
de Almada foi o grande impulsionador 
e responsável pela modernização do 
Porto, contribuindo para a abertura de 
grandes eixos que atravessam a cidade. 
Por um desses eixos, seguimos até uma 
das “10 estações ferroviárias mais belas 
do mundo”, destacada pelos azulejos que 
decoram as suas paredes, da autoria de 

Jorge Colaço. A Estação de 
São Bento foi pensada como 
a mais importante do norte 
do país, por isso foram pinta-
dos temas tradicionais como 
as romarias, as vindimas e o 
transporte do vinho do Porto, 
no acesso às plataformas. O 
historiador conta algumas das 
histórias representadas nos 
azulejos e aborda o facto do 
criador Jorge Colaço relançar 
a velha tradição portuguesa 
dos azulejos barrocos, em 
tons de azul e branco. Aliada 
à talha dourada, outra das 
manifestações mais caracte-
rísticas do barroco português, 
daí tendo nascido a expressão 
“ouro sobre azul”. As curiosi-

dades não ficaram por aqui e, de forma 
mais descontraída, foram relembrados 
episódios relacionados com o atraso na 
construção da estação, nomeadamente 
a demora da última freira em “abando-
nar” (por morte) o mosteiro aí existente.

O MORRO E AS RUAS TÍPICAS
É sabido que o Porto sempre teve uma 
enorme vocação portuária e comercial, 
daí o nome “Porto”. Voltando atrás na 
história, foi no Morro da Sé, ou Morro 
da Pena Ventosa, que a cidade se come-
çou a desenvolver. Um local estratégico, 
próximo do ponto onde as margens do 
Douro mais se aproximam e ladeado 
pelo “rio da Vila” (atualmente enca-
nado, corria onde hoje se encontram 
as ruas de Mouzinho da Silveira e de 
São João, desaguando no Douro junto 

da Praça da Ribeira). O morro, cercado 
pelos dois rios, constituía um local pri-
vilegiado de acesso às trocas comerciais 
por via marítima e, ao mesmo tempo, 
um porto seguro, pela sua distância ao 
mar. Morro abaixo, os passeantes per-
correram a rua dos Pelames, a rua Es-
cura, a rua da Bainharia e a rua dos 
Mercadores. Ao longo do trajeto, Joel 
Cleto foi referindo os principais pontos 
por onde passava a antiga muralha que 
cercava a cidade, entre eles o principal 
cruzamento que dava ligação do Porto a 
cidades como Braga e Santiago de Com-
postela. Na Porta de São Sebastião foi 
possível observar a Torre da Catedral, 
a antiga Câmara Municipal, no tempo 
em que D. João I chega ao poder, com 
o apoio dos burgueses. Uns metros mais 
à frente, junto à Sé do Porto e à Igreja 
dos Grilos, uma ampla vista da cidade 
serviu de pano de fundo à história dos 
jesuítas e das ordens religiosas. Pelo pe-
nhasco e rua do Alto da Pena Ventosa, 
onde se começaram a encavalitar as ca-
sas que originaram a cidade, chegara-
-se à Porta de Santana. Esta é a única 
de que ainda existem vestígios e cons-
tituía a porta mais importante do ponto 
de vista comercial pela proximidade ao 
rio. Daqui segue-se o percurso pela rua 
dos Mercadores que durante séculos foi 
a mais rica e, como o nome indica, onde 
se concentrava a atividade mercantil, as 
lojas e os armazéns dos mercadores. 

A PRAÇA DA RIBEIRA
A aproximar-se o fim do passeio, as ruas 
estreitas e recônditas desembocaram 
num largo com vista para o Rio Douro. 
Na Praça da Ribeira, Joel Cleto voltou a 
recordar o empreendedorismo de João 
de Almada. Além da abertura de ei-
xos estruturantes, alargou esta praça, o 
principal mercado tradicional do Porto, 
e mandou abrir a rua de São João, que 
ia até uma das maiores praças de então, 
o Largo de São Domingos. Desta forma, 
os comerciantes mudam-se para o novo 
eixo, abandonando a Rua dos Mercado-
res. Apesar das mudanças, a muralha 
fernandina resiste até hoje com as tra-
dicionais arcadas. A maioria das por-
tas desapareceram, mas o Postigo do 
Carvão permaneceu como um vestígio 
que se transformou num verdadeiro “ex 
libris” da Ribeira. n
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da instituição para a organização destas 
iniciativas e apresentou o painel “com-
posto por artistas de grande valor como 
poetas, artistas plásticos e homens da 
literatura”. 

CONDIÇÕES PARA “CRIAR 
MUDANÇAS”
Médico, poeta e ex-diretor da Escola 
de Samba da Mangueira, no Rio de Ja-
neiro, André Freire foi o convidado es-
colhido para moderar o debate e desa-
fiou o público a “fazer uma viagem pelo 
mundo da música e pelo cruzamento 
cultural de Portugal, Brasil e outros paí-
ses”. Lisboeta de gema, o primeiro ora-
dor foi apresentado como “um homem 
da cultura e da história que acompa-
nhou de perto a movimentação cultural 
no nosso país”. José Pessoa partilhou 
experiências, abordou aquilo que era a 
televisão e a rádio antes e após o 25 de 

“Duas culturas distintas que se 
complementam e partilham o 
mesmo dialeto”. Este foi o mote 
de mais uma iniciativa da Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, subordinada 
ao tema “A influência das 
telenovelas brasileiras na cultura 
portuguesa na era pós 25 de 
Abril”. Após o debate, o ator e 
músico brasileiro, José Araújo, 
levou ritmo e boa-disposição 
à plateia num concerto ao 
vivo, acompanhado por Felipe 
Chernicharo e Tiago Lima. 

Uma 
viagem 
pela cultura 
cruzada 

TERTÚLIA/CONCERTO

“A INFLUÊNCIA DAS 
TELENOVELAS 
BRASILEIRAS 
NA CULTURA 
PORTUGUESA NA ERA 
PÓS 25 DE ABRIL”

“A Escrava Isaura”, “O Bem-
-Amado”, “Roque Santeiro” e “Ga-

briela” são alguns exemplos de telenove-
las brasileiras que ainda hoje continuam 
a ser recordadas, pelo impacto que cau-
saram na nossa sociedade. Esse impacto 
foi o pano de fundo de uma tertúlia rea-
lizada na SRNOM, numa iniciativa da 
Comissão Regional de Atividades Cul-
turais e de Lazer, que se prolongou num 
concerto intimista e animado na noite 
de 7 de março. A sessão, designada  “A 
influência das telenovelas brasileiras 
na cultura portuguesa na era pós 25 de 
Abril”, foi aberta por Carlos Mota Car-
doso que apresentou o tema como uma 
ideia entusiasmada do colega Rui Ro-
drigues, a quem elogiou “a dedicação e 
persistência na dinamização de eventos 
tão interessantes”. Como responsável 
pela área cultural da SRNOM, o conhe-
cido psiquiatra reforçou a recetividade 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport
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Villas Boas, Fernando Tordo, 
Paulo de Carvalho e Roberto 
Carlos foram recordados pelo 
papel que tiveram na divulga-
ção da música, do jazz e do en-
contro de culturas. A criação 
do programa televisivo Curto 
Circuito, que se tornou uma 
referência, gerou “um terreno 
propício para a entrada direta 
das telenovelas e um conhe-
cimento mais amplo da nova 
música brasileira”, com des-
taque para os impulsionado-
res Vinicius de Moraes e José 
Carlos Ary dos Santos. Este foi 
considerado um processo pa-
ralelo nos dois países, em que 
“grandes poetas e artistas de-
cidem que a música é um legí-
timo veículo de difusão da poe-
sia, uma forma de chegar às 
pessoas”, acrescenta José Pes-
soa. Para o também fotógrafo, 
a cidade de Lisboa passou a ser 
um ponto de encontro para vá-
rios músicos e existe um pro-
cesso de ligação, em que as 
culturas musicais europeia e 
africana se encontram. “Assim, 
quando “Gabriela” nos caiu no 
colo, estávamos prontos para a 
receber”, concluiu.

REVOLUÇÃO “GABRIELA”
Para abordar o tema princi-
pal, “A influência das teleno-
velas brasileiras na cultura 
portuguesa”, António José 
Martins introduziu os marcos 
que considerou mais impor-
tantes na passagem da teleno-
vela através do Atlântico. Fo-
ram referidos dados históricos 
relativos à televisão, desde a 
sua evolução e democratiza-

ção, até à ligação às temáticas do quoti-
diano. Desde o romance, o fantástico, o 
humor, até às novelas de época, muitos 
foram os exemplos de telenovelas recor-
dadas. “A ‘Gabriela’ foi um exemplo de 
sucesso nas várias adaptações. As ruas 
despovoavam-se na hora das transmis-
sões para assistir à telenovela, apesar 
dos conflitos políticos que marcavam 
Portugal na época. “Gabriela” anteci-
pou e simbolizou a emergência de uma 

nova sociedade de forma revolucioná-
ria. As suas tramas, personagens, enre-
dos e simbologia adensam o esforço do 
senso comum português e as conceções 
sociais acerca de temas variados. Teve 
não só o poder de alterar os hábitos dos 
portugueses como também de ser trans-
versal a estratos sociais e faixas etárias. 
Funcionava como fator de união, con-
versa e imitação”, contou o especialista 
em literatura, citando António Barreto. 
Quem também não quis deixar passar 
despercebida a importância desta tele-
novela foi o artista plástico Cocco Bar-
çante. O também diretor do primeiro 
Museu do Artesanato do Estado do Rio 
de Janeiro considera que foi com esta 
telenovela que o trabalho dos artesãos 
nos cenários e figurinos começou a ser 
valorizado. “Sou um designer social que 
trabalha com artesãos, em comunidades 
e favelas do Rio de Janeiro, para trans-
formar o material e o talento do arte-
são num produto final. Reaproveitamos 
materiais, fazemos a transformação e 
obtemos produtos que são valorizados. 
O projeto insere-se no conceito de mu-
seologia social, inclusão e promoção da 
cultura” defendeu. 

MÚSICA TRADICIONAL 
BRASILEIRA
Foi a vez do artista da noite deixar algu-
mas palavras antes de subir ao palco e 
brindar o público com os temas do seu 
mais recente álbum. José Araújo sem-
pre desejou ser cantor, mas o seu per-
curso levou-o até às artes cénicas, como 
professor, e a uma carreira como ator. 
A música acabou por ficar “um pouco 
de lado” e a gravação do disco só surgiu 
através de um desafio. “A última vez que 
estive na cidade do Porto foi há 4 anos, 
com um espetáculo no Teatro Nacional 
de São João. É curioso voltar aqui mas 
agora para cantar, por isso agradeço a 
presença de todos neste encontro que 
a vida proporcionou”, confessou com 
emoção. O concerto ao vivo trouxe um 
reportório baseado em música tradicio-
nal brasileira, na voz de José Araújo 
acompanhado por Felipe Chernicharo 
e Tiago Lima. Os músicos envolveram a 
plateia nos ritmos animados do samba 
e outras melodias que fizeram recuar, 
com nostalgia, aos anos 70 e à ligação 
entre as duas nações. n

Abril de 1974, a ligação de Portugal com 
os artistas brasileiros e a sua repercus-
são na sociedade. “No final dos anos 60 e 
inícios dos anos 70, houve uma tempes-
tade em Portugal devido a um clima de 
tensão política e até criativa. Existiu um 
desejo muito forte de criar mudanças. 
Na televisão portuguesa, procuraram 
fazer programas de qualidade, de teatro, 
de divulgação do património”, exempli-
ficou o historiador. Nomes como Luís 
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“Descobrir Camilo 
por Vítor Blue...” 
foi o mote da 
sessão “Poemas 
com Melodia: Parte 
2 – Camilo Castelo 
Branco, o legado 
de um romântico”, 
que se realizou no 
Centro de Cultura 
e Congressos da 
SRNOM no passado 
dia 10 de Março. 
Moderada pelo 
Professor Carlos 
Mota Cardoso, esta 
sessão pretendeu 
fazer uma reflexão 
acerca da obra e 
da influência de 
Camilo Castelo 
Branco na literatura 
portuguesa, aliando 
a leitura, a música e 
a retórica.

Poemas  
com Melodia

A descoberta 
de Camilo pela 
música

“Provavelmente é o maior au-
tor português, consagrando 

toda a comunidade lusitana e a lín-
gua portuguesa. Em muitos aspe-
tos, e para muita gente, foi o melhor 
de todos os tempos. E isso merece 
ser celebrado”. Foi desta forma que 
Carlos Mota Cardoso deu início a 
mais uma sessão do ciclo “Poemas 
com Melodia”, referindo-se a Ca-
milo Castelo Branco. Descobrir o 
legado de um romântico foi o foco 
deste evento que procurou eviden-
ciar a obra e a influência do autor 
de “Amor de Perdição” na litera-
tura portuguesa. 

PROJETO VÍTOR BLUE
Sob uma luz média, criando um 
ambiente reconfortante e acolhe-
dor, a sessão iniciou-se com uma 
leitura, que marcou o arranque da 
história contada ao longo da noite. 
João Avelino, o “poeta” convidado, 
começou a declamar um texto de 
Camilo Castelo Branco ao fundo 
do Salão Nobre e foi percorrendo 
vários pontos do espaço, sucessiva-

mente ligando os candeeiros e assim ilu-
minando a sala gradualmente, até che-
gar ao palco. Tal como a luminosidade, 
também o ritmo foi progredindo, com 
mais ênfase na leitura e maior intensi-
dade na música que se fazia ouvir. As 
palavras tiveram um impacto diferente 
por serem acompanhadas pelas melo-
dias do grupo Vítor Blue. Este é um pro-
jeto do músico portuense Vítor Sousa, 
onde a música e a palavra se relacionam 
intimamente. João Reis, Cristina Silva, 
Rui Rodrigues e Tiago Lima compõem o 
grupo e com as suas vozes e instrumento 
dão vida às palavras num concerto har-
monioso. Para encerrar a primeira parte 
da sessão, a declamação abandonou o 
palco e voltou ao ponto inicial do salão, 
enquanto um dueto musical carregado 
de emoção fez jus à poesia do grande es-
critor português.
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POESIA NA OBRA DE 
CAMILO
O moderador da sessão, vo-
gal do CRNOM e membro da 
Comissão Regional de Ativi-

dades Culturais e de Lazer, Carlos Mota 
Cardoso, elogiou a excelência e o de-
sempenho dos músicos, que “estiveram 
à altura da dimensão do autor aqui ce-
lebrado”. O médico psiquiatra recordou 
momentos históricos, relacionados com 
a vida e obra de Camilo Castelo Branco, 

e mesmo “o que ele pensava de si próprio 
e da sua obra, que era complexa”. Fruto 
de alguma pesquisa, foram revelados 
episódios curiosos relacionados com a 

sua presença na Cadeia da Re-
lação do Porto, as viagens, os 
amores e os amigos, entre eles 
Tomás Ribeiro e Alexandre 
Herculano. “Falar de Camilo 
e da sua vertente poética não é 
nada fácil. Aquilo que ouvimos 
em prosa era autêntica poesia. 
O próprio Camilo foi uma poe-
sia, escrevia poemas. Com a 
palavra poesia queremos dizer 
duas coisas: a arte que produz 
aquilo que é rítmico e a obra 
produzida. A obra é um poema, 
a arte é a poesia e o poeta é o 
artífice que consegue construir 
tudo isto. O autor usava a prosa 
como verso como ninguém”, 
adiantou. 
Apesar de a sua vertente poé-
tica ser a área menos estudada, 
Carlos Mota Cardoso revelou 
que o autor iniciou-se nesta 
arte durante a adolescência e 
sempre abordando temáticas 
como o amor, o sonho e o sofri-
mento. “Camilo abriu a janela 
da vida literária com poesia e 
fechou a porta do túmulo que 
o transportou para a imorta-
lidade também com poesia”, 
acrescentou. Enquanto estes 
pormenores eram abordados, 
ouviram-se excertos da obra 
de Camilo Castelo Branco e 
alguns dos seus poemas fo-
ram declamados por Antó-
nio Barbosa e Maria Augusta 
Sarmento. Foi destacado que 
o romancista não precisava de 
grande tempo para preparar os 

seus poemas, “criava de um dia para o 
outro, a uma velocidade espantosa e sem 
grandes erros”. Continuou a desenvolver 
a temática do amor na poesia e uma das 
mulheres que mais influenciou a sua 
vida foi Ana Plácido, a mãe dos seus 
filhos. Mas, sobretudo, “Camilo teve a 
mestria de ser um ator espantoso de vá-
rios autores dentro de si. Entre eles, um 
homem capaz de fabricar amores”, con-
cluiu Carlos Mota Cardoso. n
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“É já o meu espírito que te fala, Simão. A 
tua amiga morreu. A tua pobre Teresa, 
à hora em que leres esta carta, se Deus 
não me engana, está em descanso.
Eu devia poupar-te a esta última tortura; 
não devia escrever-te; mas perdoa à tua 
esposa do céu a culpa, pela consolação 
que sinto em conversar contigo a esta 
hora, hora final da noite da minha vida.
Quem te diria que eu morri, se não 
fosse eu mesma, Simão? Daqui a 
pouco. perderás de vista este mosteiro; 
correrás milhares de léguas, e não 
acharás, em parte alguma do mundo, 
voz humana que te diga:
— A infeliz espera-te noutro mundo, e 
pede ao Senhor que te resgate. (...)
“Se eu pudesse ainda ver-te feliz neste 
mundo; se Deus permitisse à minha 
alma esta visão!... Feliz, tu, meu pobre 
condenado!... Sem o querer, o meu amor 
agora te fazia injúria, julgando-te capaz 
de felicidade! Tu morrerás de saudade, 
se o clima do desterro te não matar 
ainda antes de sucumbires à dor do 
espírito.
A vida era bela, era, Simão, se a 
tivéssemos como tu ma pintavas nas 
tuas cartas, que li há pouco! (...)”
“Abençoado sejas, Simão! Deus te 
proteja, e te livre de uma agonia longa. 
Todas as minhas angústias lhe ofereço 
em desconto das tuas culpas. Se 
algumas impaciências a justiça divina 
me condena, oferece tu a Deus, meu 
amigo, os teus padecimentos, para que 
eu seja perdoada.
Adeus! À luz da eternidade parece-me 
que já te vejo, Simão!” . 

Camilo Castelo Branco,  ‘Amor de Perdição’



UMA VIAGEM 
MUSICAL

A emoção, o 
dramatismo e a 
musicalidade das 
expressões de Marina 
Pacheco e Olga Amaro 
tomaram conta do 
palco do Salão Nobre 
da SRNOM. O duo 
apresentou o novo 
espetáculo, intitulado 
“Silhouettes”, no 
dia 12 de Janeiro, 
transportando o 
público para o período 
entre guerras e para a 
emancipação da mulher 
através da música. 

CONCERTO
O nome “Silhouettes” e um pro-

grama que claramente remete 
para o feminismo dos anos 20 

despertou a curiosidade daqueles que 
se deslocaram até ao Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM. Na noite de 
12 de janeiro, a imaginação e a música 
transportaram a plateia para uma Eu-
ropa do período entre guerras, em que 
a mulher era a personagem principal 
pela sua irreverência e sensibilidade. 
Esta viagem foi conduzida pela voz im-
ponente de Marina Pacheco, soprano, e 
pela sonoridade efervesceste do piano 
de Olga Amaro. O duo iniciou o seu pro-
jeto em 2011, já realizaram concertos em 
várias salas do país e do mundo e lança-
ram o disco “Canções de Lemúria”. Em 
novembro de 2017, estrearam o espetá-
culo “Silhouettes”, que apesar de estar 

“Acima de tudo, 
não temos medo 
de arriscar”
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‘Silhouettes’

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



ainda em fase de lançamento, conta já 
com muitos apreciadores, que têm em-
barcado em cada concerto.
“Cada vez que criamos algo novo, inspi-
ramo-nos sempre numa época ou aspeto 
que nos chama a atenção. O projeto an-
terior surgiu de um livro que estávamos 
a ler. Já o “Silhouettes” nasceu do gosto 
pela época e pela vontade de fazer algo 
diferente, que nos obrigasse a investi-
gar e a fugir ao tradicional”, começa 
por contar Olga Amaro. Desta forma, as 
artistas partiram à aventura e criaram 
uma história composta por músicas da-
quele período de tempo. Os filmes, os 
livros, as “vivências dos avós” e o signi-
ficado das canções deram o impulso ne-
cessário para o início da construção do 
espetáculo. 

Em palco, os objetos ajudaram a recriar 
um cenário composto por vários mo-
mentos. Em cada um deles, sempre ao 
som das melodias de Chaplin, Lehár, 
Stolz, Poulenc ou Weill, na voz da so-
prano Marina Pacheco, um sentimento 
distinto. A partir do sonho, da alegria e 
do amor, surge a agitação e a irreverên-
cia de uma vida social boémia. Contudo, 
as memórias do passado regressam e 
com elas a nostalgia, o sarcasmo e o mis-
tério. As partituras de Olga Amaro de-
ram movimento e intensidade à expres-
são e interpretação de Marina Pacheco, 
que percorreu um caminho de constru-
ção e desconstrução emocional. 
“Este projeto exige muito trabalho e de-
dicação da nossa parte. É uma viagem 
musical em que vamos educando o pú-
blico, porque cerca de 90% do reportório 
é desconhecido, não por ser demasiado 

erudito mas porque ficou es-
quecido numa época antiga. 
É algo que está realmente 
escondido e algumas parti-
turas até nos foram difíceis 
de reunir”, garante Marina 
Pacheco. Enquanto duo ar-
tístico, após um processo 
de descoberta musical indi-
vidual, ambas perceberam 
que ambicionavam e tinham 
que fazer algo diferente. Por 
isso, asseguram: “O nosso 
principal objetivo é passar 
ao público aquilo que vamos 
observando e aprendendo ao 
longo de vários anos de es-

tudo. Temos crescido juntas e a nossa 
entrega e energia em palco está sem-
pre presente. Acima de tudo, não temos 
medo de arriscar, de fazer aquilo de 
que gostamos e enfrentar o desafio do 
desconhecido”.
Marina Pacheco e Olga Amaro preten-
dem continuar a surpreender o público 
que as acompanha e levar este espetá-
culo mais longe. No fim do concerto, ar-
rancaram aplausos de uma plateia visi-
velmente agradada e não esqueceram os 
agradecimentos à Ordem dos Médicos, à 
família, aos amigos e a toda a equipa que 
contribuiu para este sucesso. À despe-
dida do palco foi deixada uma nota final 
que resumiu o evento: “É a música que 
nos enche de momentos especiais”, con-
cluiu a soprano. n
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“‘Silhouettes’ nasceu 
do gosto pela época e 
pela vontade de fazer 
algo diferente, que nos 
obrigasse a investigar e a 
fugir ao tradicional”



A estética 
musical do 
Jazz

8º CICLO 
JAZZ NA ORDEM
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COM “SONORIDADES SIMPLES E 
MELÓDICAS” OU  COMPOSIÇÕES 
“HARMONICAMENTE MAIS 
COMPLEXAS”

Nos passados dias 9 e 29 
de março, em trio ou em 
quarteto, vários músicos 
levaram a estética musical do 
jazz até ao palco do Centro 
de Cultura e Congressos 
da SRNOM. Miguel Ângelo 
Quarteto e Renato Dias Trio 
foram os convidados para 
abrir o Ciclo de Jazz na Ordem 
de 2018.



09 MAR :: MIGUEL ÂNGELO 
QUARTETO: “A VIDA DE X”

O jazz, como qualquer outra esté-
tica musical, tem um objetivo, 
uma história, uma essência, não 

sendo um conjunto de notas desprovidas 
de sentido. Dedicado a este género musi-
cal, tem vindo a SRNOM a promover os 
já “históricos” ciclos “Jazz na Ordem”. A 
iniciativa vai já na oitava edição, repre-
sentando um motivo de orgulho para a 
comissão organizadora. Rui Rodrigues, 
membro da Comissão Regional de Ativi-
dades Culturais e de Lazer da SRNOM, 
inaugurou o 8.º Ciclo no dia 9 de março, 
anunciando a grandiosidade da atuação 
do Miguel Ângelo Quarteto. “A casa tem 
estado sempre composta, mas, acima de 
tudo, queremos mostrar o que tem va-
lor. Hoje vamos abrir com uma história 
que vai ser contada por um quarteto de 
gente brilhante”, rematou o interno de 
medicina interna, desafiando os presen-
tes a acompanharem todo o ciclo. 
O quarteto, formado pelo contrabai-
xista e compositor Miguel Ângelo, João 
Guimarães (saxofone alto), Joaquim 
Rodrigues (piano) e Marcos Cavaleiro 

(bateria; substituído por Mário 
Costa na apresentação na SR-
NOM), trouxe a palco o trabalho 
“A Vida de X, o seu segundo ál-
bum, depois de Branco, de 2013, 
constituído por dez temas que 
contam uma história de vida, 
permitindo ao público imagi-
nar e interpretar de forma pes-
soal a música que ouve. “Vamos 
tocar temas deste álbum, inspi-
rado em personagens e aconte-
cimentos de vida criados pela 
minha filha, por isso é algo es-
pecial”, explicou Miguel Ân-
gelo, que aproveitou a oportuni-
dade para agradecer a presença 
do público, enfatizando que “a 

música sem público não é música”. Foi 
apresentado um trabalho harmonica-
mente complexo e de validade maior no 
panorama do jazz nacional que propôs 
uma interpretação musical de uma his-
tória muito peculiar.

29 MAR :: RENATO DIAS TRIO
Quase no final do mês de março, no dia 
29, foi a vez do trio liderado por Renato 

Dias protagonizar mais uma sessão do 
8º Ciclo “Jazz na Ordem”. Esta forma-
ção musical apresentou uma seleção de 
composições originais, incluídas no pri-
meiro álbum, intitulado “Suspiro”. Um 
trabalho que se pauta por sonoridades 
simples e de extrema melodia, ao jeito 
do swing. “A nossa música é improvi-
sada e o jazz, hoje em dia, é muito di-
versificado, por isso deixamos ao crité-
rio e gosto de cada um. Ambicionamos 
motivar e interessar quem não conhece 
muito bem o jazz”, afirmou Renato 
Dias. Guitarrista de formação, o músico 
trouxe o conceito do “belo” da altura em 
que estudou design gráfico na Facul-
dade de Belas Artes da Universidade do 
Porto, como objeto dos artistas, “trans-
pondo essa ideia para a música, sem 
grande formalização, mas sim como 
orientação e preservação do conceito”. 
Além de Renato Dias, compõem o trio, 
formado em 2016, Filipe Monteiro, na 
bateria, e Filipe Teixeira, no contra-
baixo. “Nestes mais de 100 anos de his-
tória, o jazz revelou-se muito mais do 
que um estilo musical. É um conjunto 
de estilos que vai desde o swing ao jazz 

contemporâneo ou 
free. Este Ciclo de 
Jazz tenta passar 
por todos esses ce-
nários, com o obje-
tivo de trazer o jazz 
ao campo melódico, 
por isso convidei 
este trio tão interes-
sante a virem até à 
Ordem expor o ál-
bum e as suas com-
posições próprias”, 
justificou Rui Ro-
drigues. O concerto 
iniciou-se com uma 
melodia subtil que 
colocou em evidên-
cia o estilo do grupo 
e o poder de cada 

um dos instrumentos. Os primeiros te-
mas escutados integram o disco “Sus-
piro”, lançado no início de 2017. Mas an-
tes de abandonar o palco, Renato Dias 
Trio surpreendeu os presentes com um 
tema novo que ainda irá ser gravado e 
agradeceu o convite da Ordem dos Mé-
dicos para participar nesta mostra do 
panorama jazzístico nacional. n

“O jazz, como 
qualquer 
outra estética 
musical, tem 
um objectivo, 
uma história, 
uma essência, 
não sendo 
um conjunto 
de notas 
desprovidas de 
sentido.”
Rui Rodrigues
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O espetáculo (des)En-
contros prometia 
“excelência”, “reno-

vação” e “evolução” sobre a 
canção tradicional de Coim-
bra. Foi assim que Ferraz de 
Oliveira, membro da Comis-
são de Atividades Culturais 
e de Lazer da SRNOM, en-
quadrou a apresentação do 
Fernando Marques Ensem-
ble, grupo criado em 2010 
por um conjunto de elemen-
tos com fortes ligações ao 
meio académico e musical 
coimbrão e que já recebeu 
diversas distinções, entre 
os quais o Prémio Ary dos 
Santos, no Festival Cantar Abril de 2017. 
A verdade é que a apresentação sur-
preendeu, mostrando ao público pre-
sente um lado bem mais rico e esteti-
camente diferenciado do convencional 
fado-canção coimbrão. Num alinha-
mento muito interessante, (des)Encon-
tros propôs 12 composições criadas pelo 
próprio Fernando Marques, musicando 
letras de autores como Nuno Camar-
neiro, escritor e docente universitário 

Encontros e 
desencontros 
com a Canção 
de Coimbra

FERNANDO MARQUES 
ENSEMBLE

Renovar a tradicional 
Canção de Coimbra foi 
a proposta do Fernando 
Marques Ensemble no 
espetáculo realizado 
a 23 de março no 
Centro de Cultura 
e Congressos da 
SRNOM. O espetáculo 
musical, designado por 
“(des)Encontros”, é 
uma recriação do fado 
coimbrão, com novas 
melodias e novas 
palavras, onde cabem 
nomes como Manuel 
Alegre ou Nuno 
Camarneiro. 

RENOVAÇÃO DA 
SONORIDADE COIMBRÃ
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O Fernando Marques Ensemble é 
um projeto musical que se enqua-
dra numa corrente de renovação da 

Canção de Coimbra. 
O principal enfoque deste Projeto centra-se, 
por um lado, na valorização da palavra, através 
de uma estreita ligação à poesia, e, por outro 
lado, na abertura a outro tipo de instrumentos 
e linguagens musicais. 
Apesar de uma preocupação estética que tem 
como horizonte a busca de novos caminhos, 
a paisagem musical não esquece a essência 
do canto e da guitarra de Coimbra, elemen-
tos nucleares da sonoridade coimbrã. Assim, 
os músicos que constituem o Fernando Mar-
ques Ensemble têm, na sua maioria, um per-
curso musical ligado a diversos grupos de 
fado de Coimbra, cantando ou acompanhando 
vários artistas em espectáculos e edições 
discográficas. 
Desde a sua constituição, nos finais de 2010, o 
projeto tem-se apresentado em diversos pal-
cos, destacando-se a obtenção do Prémio Ary 
dos Santos, na final do Festival Cantar Abril de 
2017, a participação no ciclo da Primavera das 
Quintas do Conservatório 2017 e a conquista 
do Prémio Edmundo de Bettencourt - Canção 
de Coimbra 2017. 
Para além de Fernando Marques (guitarra de 
Coimbra), dão corpo a este projeto músicos 
como: João Cação (Contrabaixo), João Ferreira 
(piano), Jorge Correia (violoncelo), Jorge Cravo 
(voz), Jorge Machado (voz), Nuno Silva (voz), 
Manuel Coroa (guitarra de Coimbra), Roberto 
Afonso (viola) e Rui Namora (viola).

(DES)ENCONTROS – PROGRAMA
SRNOM / 23 MARÇO 2018 

1. Fado Passado (Letra: Nuno 
Camarneiro; Música: Fernando 
Dias Marques/João Ferreira;)

2. Desencontro (Letra: Fernando Pinto do 
Amaral; Música: Fernando Dias Marques)

3. A espera (Letra: Helena Carvalho; Música: 
Fernando Dias Marques/João Ferreira)

4. O outono e a cidade (Letra: Fernando Dias 
Marques; Música: Fernando Dias Marques)  

5. Balada do fim (Letra: Nuno Camarneiro; 
Música: Fernando Dias Marques)

6. Pulsar (Música: Fernando Dias Marques)
7. Ondulações (Letra: Helena Carvalho; 

Música: Fernando Dias Marques)
8. Aqui agora (Letra: João Rasteiro; 

Música: Fernando Dias Marques)
9. Balada dos desejos impossíveis 

(Letra: Fernando Pinto do Amaral; 
Música: Fernando Dias Marques)

10. Não sei de amor senão (Letra: Manuel 
Alegre; Música: Fernando Dias Marques)

11. Toada para uma cidade (Letra: Jorge 
Cravo; Música: Jorge Cravo)

12. Canção Desesperada (Letra: Eugénio de 
Andrade; Música: Fernando Dias Marques)
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plicou que este Ensemble 
nasceu a partir da “vontade 
de acrescentar alguma 
coisa”. Metade dos mem-
bros do grupo “já tinham 
um passado” ligado à can-
ção de Coimbra e “havia 
essa vontade de fazer al-
guma coisa de diferente”, 
ao identificarem “alguma 
passividade” naquele re-
gisto musical. Foi assim 
que o músico foi buscar 
outras intérpretes, de ou-
tras linguagens musicais, 
que pudessem dar o toque 
que faltava a esta renova-
ção. “Quem ouvir os nos-
sos temas tem de encontrar 
uma sonoridade de Coim-
bra, mas ao mesmo tempo 
encontrar outras sonorida-
des”, descreveu o compo-
sitor e intérprete, sinteti-
zando este processo numa 
expressão: “renovar dentro 
da tradição”. 
O Fernando Marques En-
semble, no entanto, vai 
ainda mais longe neste 
processo de transformação 
musical, de acordo com o 
seu mentor. Ao contrário 
de outros grupos da cidade 
académica, esta formação 
“trabalha com originais”, 
cria “temas novos” e vai à 
procura de novas poesias 
que “fujam um bocadinho 
a uma linguagem também 
ela estanque e cheia de lu-
gares-comuns”. Além da 
melodia, Fernando Mar-
ques pretende ter uma “pa-
lavra renovada” na Canção 
de Coimbra.

Professor do ensino secundário, a mú-
sica é “um hobby a sério” para Fernando 
Marques, que assume estar a receber 
um bom feedback por parte do público. 
“A maior parte das críticas são positivas, 
mas há claro pessoas mais conservado-
ras, mais puristas, que talvez achem que 
acrescentar um piano ou um violoncelo 
não é próprio. Esta não é a única via 
para a renovação, é uma proposta”, con-
clui. n

com ligações a Coimbra; João Rasteiro, 
escritor e ensaísta, natural de Coimbra; 
Eugénio de Andrade ou Manuel Alegre. 
Sem ignorar uma matriz musical bem 
identificada, as sonoridades trazidas por 
instrumentos menos ‘fadistas’, como o 
piano e o contrabaixo, revelaram uma 
aproximação às vibrações do Jazz ou às 
abordagens mais contemporâneas do 
fado, como A Naifa ou Madredeus. 
À nortemédico, Fernando Marques ex-



‘Psicanalisarium 
Quatro Crianças 
no Divã’

deu Vasco Santos, citando Sigmund 
Freud, “a criança é o pai do adulto”.
Uma aliança tripartida entre a 
criança, os pais e o psicanalista foi 
condição essencial para a concreti-
zação desta obra. Cada uma das au-
toras apresentou um caso clínico e 
empreendeu uma viagem analítica. 
Coube a Jaime Milheiro conduzir a 
apresentação genérica de “Psicanali-
sarium”, o qual, após agradecer o con-
vite, definiu a obra como “estimulante 
e algo que o fez pensar na psicanálise 
como processo pessoal e interminá-
vel”. Para o conhecido psiquiatra, a 
vertente da psicanálise para e com 
crianças é uma “evolução do conhe-
cimento e da prática”, até porque fa-
lar desta temática significa “tratar do 
funcionamento do ser humano numa 
perspetiva de saúde mental e pedago-
gia”. De leitura fácil e cativante, este 
livro responde a várias interrogações 
e evidencia caminhos que alteram as 
circunstâncias do mundo da criança. 
As autoras dirigiram palavras de 
agradecimento às famílias das crian-
ças com quem trabalharam, aos mes-
tres e orientadores, como Celeste 
Malpique, convidada para escrever o 
posfácio do livro. A sua proximidade 
ao mundo da criança e um longo per-
curso profissional, despertou a curio-
sidade da psicanalista que desde logo 
se envolveu nesta obra “enriquece-
dora”, que vai já na 2ª edição. 
A sessão de apresentação terminou 
com uma pequena história, com con-
tornos psicanalíticos, subjacente ao 
percurso de criação do livro, na voz 
de Celeste Malpique. O curioso nome 

da obra não poderia deixar de ser expli-
cado. “Tal como oceanário, planetário ou 
herbanário, era preciso criar um “psica-
nalisário”, evocando uma espécie de ha-
bitat natural da psicanálise, mas tam-
bém do universo da criança. A palavra, 
sendo quase um trava-línguas, remete 
para o aspeto lúdico da vida, ou seja, 
para o brincar da criança, que permane-
cerá como amor dentro do adulto saudá-
vel. Desejamos a todos uma boa viagem 
pela beleza do processo psicanalítico e a 
magia do universo da criança, que é tão 
grande como a vida e duas vezes mais 
verdadeira”, concluiu Ana Belchior Me-
lícias. n

LIVRO

Elsa Couchinho e Raquel Quelhas Lima.
O início da sessão esteve a cargo de 
Vasco Santos que começou por eviden-
ciar que “a psicanálise em Portugal tem 
resistido aos avanços do comportamen-
talismo”. Fundador da editora Fenda, 
editor da Revista Portuguesa de Psica-
nálise e criador da coleção Freud&Com-
panhia, o também psicanalista aceitou, 
de imediato, este desafio que prima pela 
inquirição sobre as contradições huma-
nas. “É muito importante que sejam pu-
blicados livros de psicanálise, de autores 
portugueses e espero que este seja um 
exemplo nobre. Foca a área da psicaná-
lise com crianças, algo pioneiro”, defen-

O habitat natural 
da psicanálise

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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D epois de uma apresentação 
em Lisboa, foi a vez do Cen-
tro de Cultura e Congressos 

da SRNOM receber esta viagem pelo 
mundo psicanalítico e pelo universo 
da criança. “Psicanalisarium – Quatro 
Crianças no Divã” foi lançado no Porto 
a 13 de janeiro e constitui uma “obra sin-
gular” que revela o “desenvolvimento e 
atualidade da criação psicanalítica, apre-
sentando-se como um contributo angu-
lar no domínio teórico-clínico da psi-
canálise com crianças”. Ana Belchior 
Melícias foi a impulsionadora e organi-
zadora deste projeto, desenvolvido em 
conjunto com Isabel Quinta da Costa, 

A Sala Braga da SRNOM 
foi o local escolhido para 
o lançamento no Porto de 
“Psicanalisarium – Quatro 
Crianças no Divã”. No dia 
13 de janeiro, as autoras 
convidaram o psicanalista 
Jaime Milheiro para 
apresentar o livro que 
vai já na 2ª edição. Uma 
abordagem psicanalítica 
à magia do universo da 
criança. 



Depois de Idade 
Moderna – Histó-
ria, Pensamento, 

Arte, Ruy Branco regres-
sou ao ensaio histórico 
e escolheu o período 
anterior como objeto de 
reflexão neste O Mundo 
Antigo, História e Arte. A 
obra foi apresentada a 14 
de janeiro, na Sala Braga 
da SRNOM, numa ses-
são muito participada 
e que contou com um 
apontamento musical 
inicial, pela jovem flau-
tista Eunice Amorim. 
Entre amigos e familia-
res, o antigo Diretor do 
Serviço de Cirurgia do 
Hospital de Santo Antó-
nio ouviu elogios à forma 
como replica na escrita 
“a mesma inteligência e 
brilho que manifesta a 
nível profissional”. Nas 
palavras do seu sobri-
nho, Eduardo Branco – 
convidado a fazer a apre-

sentação desta obra – o autor “escreve 
com tal bom gosto, honestidade e sobrie-
dade que, podendo não ser consensual, 
merece o respeito dos leitores”. 
Sobre O Mundo Antigo, História e Arte, 
Eduardo Branco considerou tratar-se de 
“um trabalho de grande rigor histórico”, 
que aproveita “as memórias de um vian-
dante” para se ocupar da “história da 

O livro que 
não é para 
o grande 
público

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign

humanidade” e destacar “as civilizações 
que mais influenciaram o nosso planeta”, 
com enfoque no impacto ao nível das ar-
tes, ciência e política. Na descrição que 
Ruy Branco faz do património artístico 
e arquitetónico, Eduardo Branco encon-
tra uma intenção específica: “a arte pre-
cisa de ser explicada”. Para o convidado, 
“a generalidade das pessoas, quando não 
condicionadas por snobismos, tenderá a 
concordar com esta visão”. 

HISTÓRIA DAS CIVILIZAÇÕES
Vieira Amândio, antigo interno de Ruy 
Branco no Hospital de Santo António, 
voltou a partilhar com o mestre a apre-
sentação de um livro e, num testemunho 
emocionado, recordou-lhe “o conheci-
mento, a ciência e a maneira como tra-
tava todos os internos” que tinha à sua 
responsabilidade. Sublinhando a voca-
ção cultural de Ruy Branco, o cirurgião 
revelou “admiração” pessoal pela “capa-
cidade de escrita”, mas também pelo tra-
balho de pintura que o autor desenvolve 
há vários anos. “Com 81 anos, ter a dispo-
sição que ele tem – e que não se alterou 
nada em relação há 40 anos – e a von-
tade em fazer sempre qualquer coisa, é 
extraordinário”, elogiou o convidado. 
Incapaz de escrever para “agradar às 
massas”, Ruy Branco confessou que este 
“não é um livro para o grande público”. 
É, sobretudo, um trabalho de quem 
“gosta de escrever e de ensinar”, que de-
cidiu partilhar as suas experiências e co-
nhecimentos numa “série de textos que 
cobrissem toda a história da Arte, desde 
o nascimento do homo sapiens, até ao fim 
da idade moderna”. Foi assim que nas-
ceu o livro anterior e é assim que nasce 
este trabalho complementar, dedicado 
à chamada Idade Antiga.  Ruy Branco 
enunciou um conjunto de povos e socie-
dades que podemos encontrar no novo 
ensaio – como os Sumérios, a Assíria ou 
o Império Neo-Babilónico – e reconhe-
ceu que o seu grande objetivo é partilhar: 
“Isto é para quem quiser saber alguma 
coisa destes povos e das obras de arte es-
pantosas que deixaram”. Provocador, o 
cirurgião não deixou de sugerir “alguma 
utilidade” para aqueles que não gostam 
de história, lembrando que “quem sofrer 
de insónias” pode ler “quatro páginas an-
tes de deitar” que “vai resultar perfeita-
mente”. n

‘O Mundo 
Antigo, 
História e 
Arte’
RUY BRANCO

O Mundo Antigo, 
História e Arte é 
o mais recente 
livro publicado por 
Ruy Branco e foi 
apresentado no 
passado dia 14 de 
janeiro na SRNOM. 
Trata-se de um ensaio 
que completa a obra 
anterior - dedicada à 
Idade Moderna - e no 
qual o autor relata a 
história das primeiras 
civilizações e o 
seu impacto social, 
artístico e político. 

LIVRO
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João Espregueira Men-
des já tinha sido desa-
fiado há algum tempo 

a apresentar este livro na Or-
dem dos Médicos. O bastoná-
rio recordou-o no início desta 
sessão, assinalando também 
uma “característica espe-
cial” no reputado ortopedista 
portuense: “a capacidade de 
replicar a qualidade do que 
faz, ao nível da formação”. 
Para Miguel Guimarães, o 
“excelente centro de forma-
ção médica” que Espregueira 
Mendes desenvolveu na Clí-
nica do Dragão é um exem-
plo de um “aspecto essencial” 
para a atividade médica, que 
permite aos profissionais 
“acompanhar a inovação tec-
nológica” e os “desafios da 
nova Medicina”. O dirigente 
reforçou a intenção de ver a 
Ordem dos Médicos “partici-
par mais ao nível da forma-
ção médica contínua” e “as-
sociar-se mais às sociedades 
científicas e aos centros de 
formação”. 
Fernando Fonseca, presi-
dente da Sociedade Portu-
guesa de Ortopedia e Trau-

matologia (SPOT) começou também por 
sublinhar a importância da formação 
médica contínua, recordando à audiên-
cia o que o reitor da Harvard Medical 

A bíblia das 
lesões do futebol

Consagrado como 
um dos grandes 
especialistas 
europeus e 
mundiais em 
traumatologia 
desportiva, João 
Espregueira 
Mendes apresentou 
a 2 de fevereiro, na 
SRNOM, um livro 
cuja edição foi por 
si coordenada. 
“Injuries and 
health problems 
in football” reúne 
contributos de 
mais de 150 
investigadores de 
topo, muitos deles 
portugueses, e é já 
considerado como 
a obra de referência 
em matéria de 
lesões no futebol. 

JOÃO ESPREGUEIRA MENDES

 “Injuries 
and health 
problems in 
football”

86 CULTURA

Te
xt

o 
N

el
so

n 
So

ar
es

 › 
Fo

to
gr

afi
a 

D
ig

ire
po

rt



OPTIMISTA CONVICTO
Para Fernando Fonseca, 
“Injuries and health pro-
blems in football” é “um 
marco relevante” em ma-
téria de produção científica 
sobre as lesões no futebol. 
Mais do que isso, acentuou, 
o livro “utiliza o futebol – 
porque tem maior relevo 
e há mais conhecimento – 
para perceber as questões 
mais amplas da traumato-
logia desportiva”. Ou seja, 
“é mais abrangente” do que 
um “livro sobre futebol”. O 
especialista elogiou tam-
bém o número de autores 
que a obra reúne, com a par-
ticularidade de ter “muitos 
nomes portugueses” envol-
vidos, o que significa que, 
“apesar da nossa peque-
nez”, “fazemos investigação 
de qualidade”. Um “motivo 
de orgulho” e um “mérito 
que não é pequeno”, acres-
centou Fernando Fonseca, 
a que acresce o facto de ser 
uma obra “apadrinhada por 
uma das maiores organiza-
ções da área da traumatolo-
gia desportiva [a ISAKOS] 
e uma das maiores edito-
ras [a Springer]”. “Temos 
aqui a prova provada de 
que o português faz bem”, 
rematou. 
Sobre o coordenador da 
obra, o presidente da SPOT 
falou de um “optimista con-
victo” que “bebe ortopedia 
há muito tempo”, uma vez 
que o seu pai e avô tam-
bém eram especialistas da 
mesma disciplina médica. 

“O João deixa aqui uma coisa muito 
importante, que é o documento escrito. 
Ele dinamiza uma equipa de um cen-
tro de excelência e também um centro 
de investigação. Tudo isto é um legado 
notável”, sublinhou Fernando Fonseca, 
que confessou o desejo de ver o nosso 
país com mais exemplos como o de Es-
pregueira Mendes. “Tivéssemos mais 
otimistas como ele e já teríamos dado 
passos muito importantes no sentido da 

qualidade da formação e do respetivo re-
conhecimento”, concluiu. 

SONHO ANTIGO
O coordenador da obra – que reúne 153 
nomes de referência no domínio da me-
dicina e traumatologia desportiva – fa-
lou de “um sonho com muitos anos”, 
assente na disparidade entre a “enorme 
qualidade e competência da Medicina 
[portuguesa]” e incapacidade desta es-
tar “traduzida em publicação cientí-
fica”. Assim nasceu a ideia deste livro, 
segundo João Espregueira Mendes, 
bem como o trabalho de investigação e 
formação que tem vindo a desenvolver. 
“Injuries and health problems in foot-
ball”, para o seu editor, é uma publica-
ção que aborda as questões da trauma-
tologia do futebol “numa lógica fora do 
habitual” e que aproveita “não apenas a 
médicos, mas a treinadores, preparado-
res físicos e até comentadores despor-
tivos”. Estão presentes elementos que 
vão desde o “tratamento da lesão, à pre-
venção, aos suplementos ou ao doping”, 
refletindo sobre o impacto que têm em 
matéria de performance dos atletas. 
Reforçando as palavras de Fernando 
Fonseca, João Espregueira Mendes su-
blinhou os “quase 50% de colaboração 
nacional” neste trabalho, provando “ao 
mundo que Portugal existe” e que “se 
nos organizarmos e dermos condições 
aos portugueses para fazer, eles fazem”. 
“Este livro foi adoptado pela FIFA como 
a bíblia das lesões do futebol”, acres-
centou o ortopedista, não escondendo 
a satisfação por ter merecido o apoio da 
editora Springer e da ISAKOS (Inter-
national Society of Arthroscopy, Knee 
Surgery and Orthopaedic Sports Me-
dicine). Dedicado à formação médica, 
como referiu Miguel Guimarães, João 
Espregueira Mendes aproveitou para 
descrever o seu mais recente projecto: 
o Dom Henrique Research Center, um 
núcleo de investigação que já conta com 
40 colaboradores em todo o país e que 
irá promover o estudo e publicação de 
trabalhos nas áreas conexas à medicina 
desportiva. Emocionado, Espregueira 
Mendes concluiu com um agradeci-
mento à “equipa extraordinária” que o 
acompanha e à qual atribui “o mérito 
deste livro e do trabalho realizado nos 
últimos anos”. n

School disse em tempos: “Mais de me-
tade da matéria que damos no curso de 
Medicina está desatualizada em pouco 
tempo”. Daí a necessidade de perma-
nentemente “actualizar conceitos, ideias 
e conhecimentos”, fazendo o que faz Es-
pregueira Mendes. “Quando se produz 
um trabalho como este, estamos a pro-
duzir conhecimento. É a marca do nosso 
tempo, o nosso legado”, assinalou o orto-
pedista de Coimbra. 
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EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA

Ao todo, 20 telas e 11 
desenhos compunham 
a exposição de pintura 
de Luísa Santos Ferreira. 
Um projeto da Fundação 
Serralves desafiou a 
professora de História a 
investigar e a marcar a 
diferença. Os corações e 
as suas sombras foi o tema 
escolhido para uma mostra 
que deu cor aos corredores 
e bar do Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM de 
13 a 31 de Janeiro.

‘As  
sombras 
alongam-se 
com o pulsar’

LUÍSA SANTOS 
FERREIRA

a participar. Uma das propostas de lan-
çamento era uma frase que questionava 
“se os órgãos internos tivessem sombra 
como seriam?”. Os meus alunos concor-
reram ao projeto e eu fiz uma investiga-
ção à volta do assunto e entusiasmei-me 
também”, explicou a pintora. 
Assim, colocou mãos à obra e no seu 
bloco de desenho começaram a surgir 
corações de todas as formas, tamanhos 
e feitios. Alguns com olhos, outros com 
boca e nariz, mas quase todos com som-
bras e apontamentos que os tornam di-
ferentes. Um trabalho que começou em 
janeiro e terminou após três meses de 

inspiração, em 20 telas de di-
mensões distintas e vários dese-
nhos emoldurados. Para Luísa 
Ferreira, cada exposição deve ter 
um “nome” forte que desperte a 
curiosidade dos visitantes e “As 
sombras alongam-se com o pul-
sar” foi a designação escolhida. 
“Os títulos das minhas exposi-
ções são sempre longos, têm his-
tória e estão relacionadas com 
outras mostras e obras que já fiz, 
como uma espécie de continui-
dade. Como estamos a falar de 
corações, faz todo o sentido, até 
porque as sombras parecem pul-
sar como um órgão vital e desli-
zar num espaço ausente”, justi-
fica a artista.
Esta é já a segunda vez que a pro-
fessora de História traz uma ex-
posição até à SRNOM, mas desta 
vez fê-lo em nome individual. 
Luísa Ferreira acredita que “aqui 
cada quadro tem um espaço, luz 
e ganha uma dimensão diferente 
para que as pessoas o percecio-
nem. Algo que por vezes não 
acontece quando expõe em sa-

las mais reduzidas, como o “Espaço Q”, 
uma galeria na rua Miguel Bombarda. 
Apesar de a arte ser percecionada de 
maneiras distintas, a criadora encon-
tra na diferença uma mais-valia. Sejam 
desenhos abstratos, figurativos ou pin-
turas, a inspiração permite que “viaje 
no mundo das técnicas, temas e cores” 
de forma diversificada. “Aposto muito 
na variedade para que o público fique a 
conhecer o meu trabalho em diferentes 
vertentes e nunca esperam nada seme-
lhante”, conclui Luísa Ferreira. n

Luísa Santos Ferreira é professora 
de História mas desde sempre 
mostrou particular interesse e 

gosto pela escrita, ilustração e pintura. 
Começou a expor os seus trabalhos 
em 1984 e no dia 13 de janeiro de 2018 
inaugurou a exposição “As sombras 
alongam-se com o pulsar”, patente nos 
corredores e bar do Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM. “Tudo come-
çou com um projeto da Fundação Ser-
ralves, baseado na exposição da Helena 
Almeida, em que desafiaram as escolas 
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Atividades
Sub-Região de Viana do Castelo

fora de portas
Curso Técnico de Design de Equipamento

EXPOSIÇÃO

GALERIA ORDEM DOS MÉDICOS

9 
MAR

29 
ABR

Rua da Bandeira nº 472
Viana do Castelo

www.acacioviegas.comfacebook.com/artacacioviegas

ESCULTURA / MIX MEDIA

Horário:
Terças e quintas-feiras das 17h30 às 19h30
Sábados das 9h00 às 13h00

Rua da Bandeira nº 472
Viana do Castelo

19 JAN    27 FEV 
2018

■ 20 JAN
Palestra
Conversas Avulso: 
«Será a arte uma 
terapia?»
Os artistas plásticos 
e professores Vasco 
Pimenta de Castro 
e Cristina Bastardo 
foram os orientadores 
de mais uma tertúlia. 
Inserida no ciclo 
de conferências 
“Conversas Avulso”, 
a quinta sessão foi 
subordinada ao 
tema “Será a arte 
uma terapia?”. O 
assunto levantou 
algumas questões e 
considerações sobre 
a influência da arte, 
como “Ao causar no ser 
humano um conjunto 
de emoções, reflexões 
e interpretações, a 
arte não poderá trazer 
equilíbrio emocional?” 
ou “Quando causa 
sensações de 
bem-estar, não é 
isso terapêutico?”.  
Durante a sessão, o 
dramaturgo britânico 
William Somerset 
Maugham foi citado 
para confirmar que a 
arte é, de certa forma, 
terapêutica.

■ 27 JAN
Sessão Científica
«Hipertensão 
Arterial»
A hipertensão arterial 
marcou a 4ª Formação 
Avançada de Internos 
da Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho. 
A organização esteve 
a cargo do Serviço 
de Medicina 1 da 
ULSAM e da direção do 
Internato de Medicina 
Geral e Familiar, com 
o apoio da empresa 
farmacêutica 
MSD. Destinada 
aos internos de 
formação específica 
em Medicina Interna 
e MGF, a sessão 
contou com Paula 
Felgueiras e Rogério 
Ferreira como 
formadores. Além 
da sua importância 
na formação clínica, 
o evento promove o 
convívio entre colegas.

■ 01 FEV
Conferência/ Debate
«Desigualdades 
Sociais e Saúde 
Mental»
Como diminuir as 
desigualdades, a 
pobreza e a doença 
e contribuir para um 
desenvolvimento 
sustentável e 
equitativo foi o 
tema deste debate. 
Durante a sessão 
“Desigualdades 
Sociais e Saúde 
Mental” foi analisada 
a exclusão social e 
possíveis respostas 
por parte das 
organizações 
presentes a este 
fenómeno. O evento foi 
organizado pelo Fórum 
Ambiental, Social e 
Económico (FASE) 
de Viana do Castelo e 
contou com o apoio da 
Associação Cultural e 
de Educação Popular 
(ACEP), a empresa de 
construção Amadeu 
de Jesus Duarte 
(AJD), a Associação 
Metamorphys e a 
Ordem dos Médicos de 
Viana do Castelo.

■ 09 MAR – 29 ABR
Exposição
«Design fora de 
portas»
“Design fora de portas” 
é uma exposição 
dos alunos do curso 
profissional de 
Técnico de Design 
de Equipamento na 
Escola Secundária de 
Monserrate de Viana 
do Castelo. Aqui, a 
pesquisa, o desenho 
de comunicação, o 
método e a atividade 
prática em oficina, nas 
suas mais variadas 
formas, resultam 
numa obra, seja ela um 
modelo, maquete ou 
protótipo. O percurso 
técnico e criativo de 
cada um apresenta-se 
como uma forma de 
dar a conhecer os 
contornos possíveis 
para um campo de 
atuação de cariz 
escolar e profissional, 
simultaneamente 
promovendo o 
conhecimento sobre o 
design. A mostra está 
aberta ao público até 
ao dia 29 de abril.

■ 19 JAN – 27 FEV
Exposição
«Evolutionary –  
O Potencial 
Humano»
Acácio Viegas levou 
até à sede da Sub-
Região de Viana do 
Castelo da Ordem dos 
Médicos a exposição 
“Evolutionary – O 
Potencial Humano”. 
Entre a escultura e 
o desenho abstrato 
digital, o designer 
vianense propõe 
um despertar 
de consciência, 
uma mudança de 
significado ou de 
perspetiva. O artista 
desafia o público 
a contemplar as 
composições que 
são fruto de uma 
necessidade de 
manifestação 
espiritual, que pode 
levar a um novo 
estado, consciente 
ou inconsciente. A 
exposição esteve 
patente até ao dia 27 de 
fevereiro.

■ 05 JAN
Palestra
Conversas Avulso: 
«Os Beatles e a 
geração Beat»
O Centro Cultural do 
Alto Minho, com o 
apoio da Ordem dos 
Médicos de Viana do 
Castelo organizou 
mais uma sessão de 
“Conversas Avulso”. 
“Os Beatles e a 
Geração Beat” foi o 
tema desta terceira 
tertúlia, moderada 
por Cristina Bastardo 
e Vasco Pimenta de 
Castro. Um grupo 
musical que marcou 
gerações e influenciou 
a sociedade 
contemporânea da 
época, que ainda hoje 
guarda memórias 
e partilha histórias 
desses tempos. 
Vítor Coutinho é 
um dos maiores 
colecionadores de 
discos do quarteto de 
Liverpool e inaugurou 
uma exposição sobre 
os Beatles no fim da 
palestra.
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João Branco cumpre o segundo 
mandato como presidente da Quercus 
– Associação Nacional de Conservação 
da Natureza. Licenciado em engenharia 
florestal pela UTAD, é natural do Porto 
mas reside em Vila Real, onde se tem 
dedicado à defesa do ambiente e da 
natureza.

O responsável da Quercus tem sido uma 
voz importante na denúncia daquilo que 
está errado em matéria ambiental e na 
preocupação em apontar novos caminhos, 
propondo saídas e alternativas.

O CÉREBRO DE BROCA
Carl Sagan

Muitos certamente ainda 
se recordam de uma fan-
tástica série de televisão 
chamada “Cosmos”, nos 
anos 80. Os números não 
deixam dúvidas: foi vista 
por 600 milhões de es-
petadores, de 60 países. 
A apresentação esteve a 

cargo do famoso norte-americano Carl Sagan 
(1934-1996) – cientista, astrónomo, divulgador 
científico e... escritor, pois claro, com mais de 20 
livros publicados
Um deles é este “O Cérebro de Broca”, cujo título 
se refere ao anatomista francês Paul Broca, que 
estudou exaustivamente o cérebro humano e 
as relações das suas áreas com as funções do 
corpo. A ele se deve o nome de Área de Broca, 
região cerebral responsável pela linguagem.
Carl Sagan – a quem Jorge Sampaio atribuiu a tí-
tulo póstumo, em 1998, como Presidente da Re-
pública, a Grã Cruz da Ordem Militar de Sant́ Iago 
da Espada –, aborda neste livro diversos temas, 
como por exemplo os limites do nosso conheci-
mento, a organização do cosmos em leis físicas, 
as experiências de quase-morte e a literatura de 
ficção científica.
Não é dos livros mais conhecidos de Sagan mas 
isso não quer dizer que seja menos importante, 
justificando-se plenamente a sua leitura.

NJINGA, RAINHA DE ANGOLA
António Cavazzi de Montecuccolo

A espantosa história da 
rainha Njinga (1582-1663) 
começou por ser publicada 
em 1687 pelo seu confes-
sor, o missionário capuchi-
nho Cavazzi (1621–1678) 
e, desde então, já foi repli-
cada por vários autores e 
pelos guionistas que a le-

varam ao cinema. 
Líder do reino angolano de Matamba durante 
40 anos, resistiu aos portugueses durante três 
décadas. Isto num período em que o tráfico de 
escravos e a consolidação do poder lusitano na 
região estava a crescer rapidamente.
Nesta narrativa, Cavazzi desvenda a história 
de uma mulher fascinante, inteligente, cruel, 
sexualmente dominadora, que aos poucos 
abandona as práticas pagãs para se converter, 
a si e ao seu povo, ao catolicismo. Morreu aos 
81 anos, depois de ter adotado o nome de Ana 
Sousa, acabando por ser admirada e respeitada 
em Portugal.
As descrições de Cavazzi são feitas através 
de uma narrativa literária e histórica, propor-
cionando simultaneamente um importante 
documento etnográfico sobre a África Central 
daquela época.

JULIANO
Gore Vidal

Excelente livro, cheio de 
reflexões curiosas sobre a 
religião, tanto no que res-
peita às questões históri-
cas, como em relação ao 
sentido de busca interior. 
Flávio Cláudio Juliano (331-
363) foi o último imperador 
pagão do mundo romano, 

ficando conhecido como o “Apóstata”. Numa 
altura em que o cristianismo já tinha sido aceite 
pelos seus antecessores, desde Constantino 
I, Juliano tentou reconduzir Roma à religião 
pré-cristianismo.
Nesta obra, Gore Vidal relata em forma de me-
mórias a vida do imperador, misturando mo-
mentos de ação com momentos de reflexão 
sobre os valores humanos do séc. IV. A narrativa 
leva-nos a confundir, com alguma mestria, a fic-
ção com a realidade. O resultado é uma história 
bem contada.
Recorde-se que Gore Vidal (1925-2012) foi um 
importante romancista, dramaturgo, ensaísta, 
guionista e ativista político dos Estados Unidos.

Texto Rui Martins

As escolhas de  
João Branco
Engenheiro florestal / ambientalista
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LET IT BE
Beatles

Álbum obr igatór io 
para os fãs dos Bea-
tles, o 13º e último da 
banda. Gravado entre 
janeiro de 1969 e abril 
de 1970, foi lançado 
apenas a 8 de maio de 
1970, paralelamente 

com o filme com o mesmo nome e após o disco 
Abbey Road.
Temas como “Two of Us”, “Across the Universe”, 
“Í ve Got a Feeling”, “The Long and Winding 
Road”, “For You Blue” ou “Get Back” fazem parte 
deste álbum histórico, para além do “Let It Be”, 
naturalmente.
Para os mais novos, convém sempre recor-
dar que os Beatles são considerados como o 
mais bem sucedido e aclamado grupo musical 
na história da música popular, por tudo aquilo 
que representaram nos anos 60. John Len-
non, Paul McCartney, George Harrison e Ringo 
Starr revolucionaram os conceitos sociais e 
culturais da época, influenciando várias gera-
ções pela atitude inovadora, criativa e arrojada 
com que apresentaram a sua música e os seus 
espetáculos.

THE ROLLING STONES (1964)
Rolling Stones

Depois do sucesso 
dos Beatles, a febre 
do rock and roll propa-
gou-se nos anos 60. 
Não surpreendeu, por 
isso, que uma banda 
de rhythm and blues, 
que tocava nos clubes 

noturnos de Londres, chamasse a atenção dos 
empresários.
Ao longo de cinco dias, em janeiro e fevereiro 
de 1964, a banda gravou o seu primeiro disco no 
“Regent Sound Studios” de Londres, com temas 
que o grupo normalmente costumava tocar no 
“Crawdaddy Club”, muito à imagem de Jimmy 
Reed, Bo Diddley ou Muddy Waters. Ou seja, 
muito R&B, portanto. O álbum foi batizado de... 
Rolling Stones. Simplesmente.
Após o seu lançamento, este disco tornou-se 
num dos maiores sucessos de 1964 no Reino 
Unido, ficando no primeiro lugar do top por 12 
semanas. 
A partir daqui foi aquilo que se sabe: os Rolling 
Stones tornaram-se num dos maiores e mais 
bem sucedidos grupos musicais de sempre. Tal 
como os Beatles, espalharam a contracultura, a 
rebeldia e a magia por todo o mundo. Depois do 
sucesso de 1964 já venderam mais de 240 mi-
lhões de álbuns, atingindo recordes de bilheteira 
nos concertos ao vivo.

A OUTRA
Matias Damásio

Nasceu no bairro da 
“Lixeira” de Benguela 
(Angola) há 35 anos. 
Chegou a Luanda 
em 1993, fugido da 
guerra. Aprendeu a 
tocar na rua, enquanto 
lavava carros e en-

graxava sapatos como meio de subsistência. 
Percebeu que poderia fazer carreira na música 
quando obteve excelentes resultados nos con-
cursos de kizomba e soul music em que parti-
cipou. Viajou para Portugal. Trouxe com ele um 
som romântico muito apreciado. Só no YouTube, 
o videoclip “Loucos” (feat. Héber Marques) re-
gistou mais de 30 milhões (!) de visualizações.
Desde então, Matias Damásio tem esgotado 
muitas salas em Portugal, atuando nos mais 
diversos palcos. Começou em Moura (Baixo 
Alentejo), mas rapidamente subiu no mapa para 
o MEO Sudoeste, passando pelo Centro Cultural 
de Belém e os Coliseus de Lisboa e Porto. Tam-
bém já foi aplaudido em hospitais pediátricos, 
onde tem prestado um verdadeiro serviço pú-
blico. Os seus discos já ultrapassaram, entre-
tanto, a Europa, chegando ao Brasil e Estados 
Unidos.
As letras das músicas abordam temas do quo-
tidiano, que chegam facilmente ao coração 
das pessoas, como no caso de “A Outra”, outro 
grande sucesso “romântico” de Matias Damásio.
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■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 1/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a contagem de todo o 
tempo de serviço para efeitos de progressão na 
carreira. [DR n.º 1/2018, Série I de 2018-01-02]

■■ DELIBERAÇÃO (EXTRATO) N.º 27/2018	 –	
Saúde	-	Administração	Regional	de	Saúde	do	
Norte,	I.	P.	
Constituição da Equipa Regional de Apoio e 
Acompanhamento (ERA) [equipa multidisci-
plinar de assessoria técnica, supervisão, apoio 
especializado e acompanhamento, na direta 
dependência do Conselho Diretivo: 1 - Ana Isa-
bel Antunes Lopes da Silva, enfermeira chefe, 
colaboradora da ARS Norte na área da Qualida-
de; 2 - Ana Maria Jesus Pereira, assistente téc-
nica, secretariado clínico da USF Alto da Maia; 
3 - Cristina Maria Sousa Antunes, enfermeira 
especialista, vogal do CCS do ACES Alto Ave; 4 - 
Maria Helena Gonçalves Melo, médica de famí-
lia, USF Sudoeste, ACES Feira/Arouca; 5 - Ma-
ria Teresa Castro Dinis Seixas, coordenadora 
técnica, secretariado clínico da USF Camélias, 
ACES Gaia; 6 - Paula Maria Gonçalves Moreira, 
médica de família, UCSP Soares dos Reis, ACES 
Gaia]. [DR n.º 4/2018, Série II de 2018-01-05]

■■ DESPACHO N.º 274/2018	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	
das	Finanças	e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Determina que seja desenvolvido processo de 
arbitragem com vista a dirimir o litígio que opõe 
a Escala Braga - Sociedade Gestora do Esta-
belecimento, S. A., à Entidade Pública Contra-
tante, relativo à não renovação dos protocolos 
relativos à realização de prestações de saúde 
a doentes com VIH/SIDA e com Esclerose Múl-
tipla em Terapêutica Modificadora. Designa 
como representante do Estado Português a 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. 
(ARSN). [DR n.º 4/2018, Série II de 2018-01-05]

■■ DESPACHO N.º 283/2018	–	Justiça	e	Saúde	-	
Gabinetes	da	Secretária	de	Estado	Adjunta	e	
da	Justiça	e	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	
da	Saúde
Determina a organização da rede para a pres-
tação de cuidados de saúde hospitalares no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito da 
infeção por vírus da imunodeficiência humana 
e das hepatites virais, para a população reclusa. 
[DR n.º 4/2018, Série II de 2018-01-05]

■■ PORTARIA N.º 19/2018	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	do	Secretário	de	Estado	do	Orça-
mento	e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Autoriza a Administração Regional de Saúde 
do Norte a assumir um encargo até ao mon-
tante de 349.988,62 EUR (trezentos e quarenta 
e nove mil, novecentos e oitenta e oito euros e 
sessenta e dois cêntimos), a que acresce IVA 
à taxa legal em vigor, referente à aquisição de 
serviços especializados de levantamento de 
requisitos, de normalização de processos e de 
controlo e revisão, no âmbito do projeto «Sis-



tema de Gestão Documental dos CSP - ARS 
Norte» (G-DocCSP). [DR n.º 5/2018, Série II de 
2018-01-08].

■■ PORTARIA N.º 15/2018	–	Saúde	
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 
35/2016, de 1 de março [Estabelece o regime de 
comparticipação do Estado no preço máximo 
dos reagentes (tiras-teste) para determinação 
de glicemia, cetonemia e cetonúria e das agu-
lhas, seringas, lancetas e de outros dispositivos 
médicos para a finalidade de automonitoriza-
ção de pessoas com diabetes, a beneficiários 
do Serviço Nacional de Saúde e revoga a Por-
taria n.º 222/2014, de 4 de novembro]. [DR n.º 
8/2018, Série I de 2018-01-11]
[Retificada pela Declaração de Retificação n.º 2/2018 – 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Ge-
ral. DR n.º 13/2018, Série I de 2018-01-18].

■■ PORTARIA N.º 35/2018	–	Saúde	-	Gabinete	da	
Secretária	de	Estado	da	Saúde
Altera o anexo à Portaria n.º 158/2014, de 13 de 
fevereiro, publicada no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 37, de 21 de fevereiro (Revê o regime 
especial de comparticipação para medicamen-
tos destinados ao tratamento da doença de he-
patite C). [DR n.º 9/2018, Série II de 2018-01-12]

■■ DESPACHO N.º 673/2018	–	Agricultura,	Flores-
tas	e	Desenvolvimento	Rural	-	Gabinete	do	Se-
cretário	de	Estado	da	Agricultura	e	Alimentação	
Designação dos membros para integrarem a 
Comissão Nacional para a Proteção dos Ani-
mais Utilizados para Fins Científicos (CPAFC). 
[DR n.º 10/2018, Série II de 2018-01-15]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 6/2018 –	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros	
Nomeia os vogais do conselho de administra-
ção da Entidade Reguladora da Saúde. [Maria 
Manuela de Carvalho Álvares e Rogério Joa-
quim Nogueira de Carvalho, para um mandato 
de seis anos]. [DR n.º 10/2018, Série I de 2018-
01-15]

■■ DESPACHO N.º 688/2018 – FINANÇAS E 
SAÚDE	-	Gabinetes	do	Secretário	de	Estado	do	
Tesouro	e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Homologa a tabela de preços a praticar pelos 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. 
P. E. (SPMS, E. P. E), pela prestação de serviços 
a entidades não integradas no Serviço Nacio-
nal de Saúde e no Ministério da Saúde. [DR n.º 
11/2018, Série II de 2018-01-16]

■■ PORTARIA N.º 23/2018	–	Finanças	e	Trabalho,	
Solidariedade	e	Segurança	Social
Portaria que procede à atualização anual das 
pensões e de outras prestações sociais atribuí-
das pelo sistema de segurança social, das pen-
sões do regime de proteção social convergente 
atribuídas pela CGA e das pensões por incapa-
cidade permanente para o trabalho e por morte 
decorrentes de doença profissional, para o ano 
de 2018. [DR n.º 13/2018, Série I de 2018-01-18]

■■ PORTARIA N.º 25/2018 –	Trabalho,	Solidarie-
dade	e	Segurança	Social
Portaria que estabelece a idade normal de 
acesso à pensão de velhice em 2019. [«A idade 
normal de acesso à pensão de velhice do regi-
me geral de segurança social em 2019 (…) é 66 
anos e 5 meses.»] [DR n.º 13/2018, Série I de 
2018-01-18]

■■ DESPACHO N.º 860/2018 –	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Determina que os serviços e estabelecimentos 
do SNS apenas podem adquirir os dispositivos 
médicos objeto de codificação pelo INFARMED 
- Autoridade Nacional do Medicamento e Pro-
dutos de Saúde, I. P., e que constem da respetiva 
base de dados, e estabelece disposições.  [DR 
n.º 15/2018, Série II de 2018-01-22]

■■ DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 57/2018 –	
Saúde	-	Gabinete	do	Ministro	
Retifica o Despacho n.º 10857/2017, publicado a 
12 de dezembro, que cria um Grupo de Trabalho 
ao qual compete a avaliação dos cenários al-
ternativos para a implementação da deslocali-
zação do INFARMED - Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. [DR n.º 
15/2018, Série II de 2018-01-22]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 15/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo medidas que promo-
vam a prevenção da Doença dos Legionários, 
a qualidade do ar de edifícios climatizados e a 
isenção do pagamento de taxas moderadoras 
em casos de surtos de infeção por Legionella. 
[DR n.º 15/2018, Série I de 2018-01-22]

■■ PORTARIA N.º 36/2018	–	Saúde	
Determina que as medidas de tratamento de 
doentes com ictiose beneficiam de um regi-
me excecional de comparticipação. [DR n.º 
19/2018, Série I de 2018-01-26]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 22/2018 –	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo medidas para apoio às 
crianças e jovens com cancro e seus cuidado-
res. [DR n.º 21/2018, Série I de 2018-01-30]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 23/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a implementação de 
medidas de proteção e apoio aos menores 
portadores de doença oncológica e aos seus 
cuidadores. [DR n.º 21/2018, Série I de 2018-01-
30]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 24/2018 –	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que reforce as medi-
das de apoio às crianças e adolescentes com 
cancro e às suas famílias. [DR n.º 21/2018, Série 
I de 2018-01-30]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 25/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que tome medidas 

para garantir maior proteção aos menores com 
doença oncológica e respetivos familiares e 
cuidadores. [DR n.º 21/2018, Série I de 2018-01-
30]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 26/2018 –	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que adote medidas 
para reforçar o apoio às crianças e jovens com 
cancro. [DR n.º 21/2018, Série I de 2018-01-30]

■■ DESPACHO N.º 1181/2018 – SAÚDE -	Gabine-
tes	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Altera a composição da Comissão Externa para 
o Acompanhamento do Programa Estratégico 
Nacional de Fracionamento de Plasma Huma-
no 2015-2019. [DR n.º 23/2018, Série II de 2018-
02-01]

[1 - Gracinda de Sousa, representante do Instituto Portu-
guês do Sangue e da Transplantação, I. P., que preside à 
Comissão, é substituída por Victor Manuel da Conceição 
Marques. 2 - Rui Pires, representante da Associação Por-
tuguesa de Hemofilia e outras Coagulopatias Congénitas, 
é substituído pelo Carlos Manuel Canhoto Mota]

■■ PORTARIA N.º 94/2018	–	Saúde	-	Gabinete	do	
Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 
243/2013, de 22 de abril, que constitui a Co-
missão Técnica de Vacinação (CTV). [DR n.º 
23/2018, Série II de 2018-02-01]

■■ DESPACHO N.º 1194-A/2018 –	 Finanças	 e	
Saúde	-	Gabinetes	dos	Secretários	de	Estado	do	
Orçamento	e	Adjunto	e	da	Saúde	
Determina o número de unidades de saúde fa-
miliar (USF) de modelo A a constituir e o núme-
ro de USF a transitar do modelo A para o modelo 
B no ano de 2018, bem como ratifica o número 
de USF de modelo A autorizadas para o ano de 
2017. [DR n.º 23/2018, 1º Suplemento, Série II de 
2018-02-01]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 33/2018	–	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo que analise a evolução 
dos impactos na saúde do consumo de canábis 
e a sua utilização adequada para fins terapêu-
ticos, tomando as medidas necessárias à pre-
venção do consumo desta substância psicoati-
va. [DR n.º 24/2018, Série I de 2018-02-02]
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■■ DESPACHO N.º 1222-A/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	do	Ministro	
Cria a Comissão de Revisão da Lei de Bases da 
Saúde e designa Maria de Belém Roseira Mar-
tins Coelho Henriques de Pina sua Presidente, e 
os membros que a integram. [DR n.º 24/2018, 1º 
Suplemento, Série II de 2018-02-02]

■■ DESPACHO N.º 1226/2018	–	Saúde	-	Gabine-
tes	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Determina que os serviços de sangue devem 
integrar e utilizar nos seus sistemas de infor-
mação, a codificação ISBT 128 como método de 
identificação única da dádiva, dos componen-
tes obtidos e das suas características. [DR n.º 
25/2018, Série II de 2018-02-05]

■■ DESPACHO N.º 1225/2018 –	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Altera o Despacho n.º 6401/2016, do Secretá-
rio de Estado Adjunto e da Saúde, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, de 16 de maio de 
2016 (Determina o desenvolvimento, no âmbi-
to do Plano Nacional de Saúde, de programas 
de saúde prioritários a prosseguir pela Dire-
ção-Geral da Saúde). [DR n.º 25/2018, Série II 
de 2018-02-05]

■■ DESPACHO N.º 1381/2018	–	Saúde	-	Secreta-
ria-Geral	
Constitui uma equipa multidisciplinar, desig-
nada por Equipa Multidisciplinar para a Coor-
denação do Sistema de Arquivos do Ministério 
da Saúde (EMCSA). [DR n.º 28/2018, Série II de 
2018-02-08]

■■ DESPACHO N.º 1382/2018 –	Saúde	-	Inspeção-
-Geral	das	Atividades	em	Saúde	
Criação da Equipa Multidisciplinar de análise 
e tratamento de informação. [DR n.º 28/2018, 
Série II de 2018-02-08]

■■ DESPACHO N.º 1380/2018 –	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Cria um Grupo de Trabalho para o Acompa-
nhamento do Desenvolvimento da Cirurgia 
de Ambulatório (GTADCA), com o objetivo de 
proceder à avaliação da cirurgia de ambulatório 
(CA) nos últimos 10 anos em Portugal e iden-
tificar áreas de intervenção prioritária. [DR n.º 
28/2018, Série II de 2018-02-08]

■■ PORTARIA N.º 45/2018	–	Ciência,	Tecnologia	e	
Ensino	Superior	e	Saúde	
Regula os requisitos gerais que devem ser sa-
tisfeitos pelo ciclo de estudos conducente ao 
grau de licenciado em Medicina Tradicional 
Chinesa. [DR n.º 29/2018, Série I de 2018-02-
09]

■■ DESPACHO N.º 1492/2018 –	Saúde	e	Econo-
mia	-	Gabinetes	do	Secretário	de	Estado	Ad-
junto	e	da	Saúde	e	da	Secretária	de	Estado	do	
Turismo	
Criação e composição da Comissão Intermi-
nisterial, adiante designada Comissão, para 
concretização do disposto no artigo 190.º da Lei 
n.º 114/2017, de 29 de dezembro - Regime de 
reembolso, mediante prescrição médica, das 
despesas com cuidados de saúde prestados 
nas termas. [DR n.º 30/2018, Série II de 2018-
02-12]

■■ DESPACHO N.º 1569/2018 –	Saúde	-	Gabine-
tes	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Determina a composição e as competências 
da Comissão Nacional para a Normalização da 
Hormona do Crescimento. Revoga o Despacho 
n.º 22688/2001, publicado no Diário da Repú-
blica, de 8 de novembro. [DR n.º 32/2018, Série 
II de 2018-02-14]

[São designados membros da CNNHC: … c) Prof. Dr. 
Alberto Caldas Afonso, médico, especialista em Pedia-
tria, do Centro Hospitalar do Porto; … e) Dr. César Mar-
ques Esteves, médico, especialista em Endocrinologia e 
Nutrição, do Centro Hospitalar de S. João; … i) Prof. Dr. 
Manuel Jorge Fontoura Pinheiro Magalhães, médico, es-
pecialista em Pediatria, do Centro Hospitalar de S. João; 
j) Dr.ª Maria da Conceição Cruz Bacelar Ferreira, médi-
ca, especialista em Endocrinologia e Nutrição, do Centro 
Hospitalar do Porto; …
o) Dr. Mário Aires Marcelo da Fonseca, médico, especia-
lista em Pediatria, da Unidade de Saúde Local de Mato-
sinhos; … q) Dr.ª Teresa Maria da Silva Borges, médica, 
especialista em Pediatra, do Centro Hospitalar do Porto]

(Nota: através do Despacho n.º 2612/2018 – Diário da 
República n.º 52/2018, Série II de 2018-03-14 – foram 
aditados dois novos nomes, incluindo a Dr.ª Patrocínia 
Maria Pinto de Castro Rocha, farmacêutica, diretora 
dos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar do 
Porto).

■■ DESPACHO N.º 1606/2018 –	Saúde	-	Direção-
-Geral	da	Saúde	
Nomeia Diretor do Programa para a Área da 
Saúde Mental, o Professor Doutor Fernando 
Miguel Teixeira Xavier, Assistente Graduado 
Sénior de Psiquiatria do mapa de pessoal do 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e Pro-
fessor Catedrático da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa. [DR 
n.º 33/2018, Série II de 2018-02-15]

■■ DESPACHO N.º 1642/2018	–	Defesa	Nacional	
e	Saúde	-	Gabinetes	dos	Ministros	da	Defesa	
Nacional	e	da	Saúde	
Áreas e equipamentos pesados de saúde do 
HFAR com interesse para o SNS em que, na ca-
pacidade sobrante do HFAR, possam ser dispo-
nibilizadas ao SNS. [DR n.º 34/2018, Série II de 
2018-02-16]

■■ DESPACHO N.º 1643/2018	–	Defesa	Nacional	
e	Saúde	-	Gabinetes	dos	Ministros	da	Defesa	
Nacional	e	da	Saúde	
Produção de medicamentos pelo Laboratório 
Militar. [DR n.º 34/2018, Série II de 2018-02-16]

■■ ACÓRDÃO (EXTRATO) N.º 728/2017	–	Tribunal	
Constitucional	
Julga organicamente inconstitucional o n.º 5 
do artigo 67.º do Estatuto da Entidade Regula-
dora da Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
126/2014, de 22 de agosto. [DR n.º 34/2018, Sé-
rie II de 2018-02-16]

■■ DESPACHO N.º 1695/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Altera a redação do Despacho n.º 728/2014, de 
6 de janeiro (Formaliza as estruturas de apoio 
à coordenação do Plano Nacional de Saúde 
2012-2016 e determina que o respetivo Plano é 
coordenado pelo Diretor-Geral da Saúde). [DR 
n.º 35/2018, Série II de 2018-02-19]

■■ DESPACHO N.º 1696/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Cria e determina a composição de uma Co-
missão com o objetivo de elaborar uma Estra-
tégia Nacional para a Saúde da Visão. [DR n.º 
35/2018, Série II de 2018-02-19]
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(Nota: Alterado pelo Despacho n.º 2286/2018 – DR n.º 
47/2018, Série II de 2018-03-07 – que aditou os se-
guintes nomes:

■■ DESPACHO N.º 1773/2018	–	Saúde	-	Direção-
-Geral	da	Saúde	
Nomeia Diretora dos Programas para a área das 
Hepatites Virais e para a área da Infeção VIH/
SIDA a Dr.ª Maria Isabel Beato Viegas Aldir, Mé-
dica do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 
EPE. [DR n.º 36/2018, Série II de 2018-02-20]

■■ DESPACHO N.º 1774/2018	–	Saúde	-	Direção-
-Geral	da	Saúde	
Nomeia Diretora do Programa para a Área da 
Tuberculose a Professora Doutora Raquel 
Duarte Bessa de Melo, Assistente Graduada de 
Pneumologia do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia, Espinho, EPE. [DR n.º 36/2018, Série II 
de 2018-02-20] 

■■ DESPACHO N.º 1772/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Nomeia a Diretora Executiva do Plano Nacional 
de Saúde [Dr.ª Maria de Fátima Andrada Van-
dervilde da Silva Quitério, assistente graduada 
da carreira médica de saúde pública] e os mem-
bros da Coordenação Técnica da Estratégia e 
do Plano Nacional de Saúde [Dr.ª Ana Cristina 
Pardal Garcia, assistente graduada da carreira 
médica de saúde pública e Dr.ª Maria Manuela 
Pereira Coelho de Mendonça Anciães Felício, 
assistente graduada da carreira médica de saú-
de pública]. [DR n.º 36/2018, Série II de 2018-
02-20]

■■ DESPACHO N.º 1853/2018	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	dos	Ministros	das	Finanças	e	da	
Saúde
Autoriza o Ministério da Saúde, no que respeita 
à área de medicina geral e familiar, a desen-
volver o procedimento concursal simplificado, 
tendo em vista a constituição de 110 relações 
jurídicas de emprego. [DR n.º 37/2018, Série II 
de 2018-02-21]

■■ DESPACHO N.º 1875/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Identifica os serviços e estabelecimentos de 
saúde e respetivas unidades funcionais, na 
área de medicina geral e familiar, tendo em vis-
ta a abertura de procedimento concursal, para 
constituição de 110 relações jurídicas de em-
prego. [DR n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21]
(Nota: retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 148-A/2018 - DR n.º 40/2018, 1º Suplemen-
to, Série II de 2018-02-26)

■■ DESPACHO N.º 1876/2018 –	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Determina e estabelece disposições para a fa-
turação e pagamento das prestações de saúde 
realizadas a utentes que se identifiquem com o 
Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD), 
com o Certificado Provisório de Substituição 

do CESD ou com o documento portátil S2. [DR 
n.º 37/2018, Série II de 2018-02-21]

■■ DESPACHO N.º 1874/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Reconhece, como Centros de Referência na 
área de Oncologia de Adultos - Cancro do Reto, 
o Centro Hospitalar Leiria e o Centro Hospitalar 
Tondela Viseu. [DR n.º 37/2018, Série II de 2018-
02-21]

■■ DECRETO-LEI N.º 13/2018	–	Saúde	
Define o regime jurídico da formação médica 
pós-graduada, designada de internato mé-
dico, e estabelece os princípios gerais a que 
deve obedecer o respetivo processo. [DR n.º 
40/2018, Série I de 2018-02-26]

Resumo em linguagem clara*: 

O que é?
Este decreto-lei define novas regras para o 
internato médico. (…)

O que vai mudar?
A formação geral volta a fazer parte do internato 
médico
O internato médico passa a ter duas vertentes:

 • formação geral
 • formação especializada.

A formação geral dura 12 meses. É uma formação 
teórica e prática que prepara a/o médica/o interno 
para ser autónomo na sua profissão. Ao terminar a 
formação geral com aproveitamento, pode exercer 
medicina.

A formação especializada é composta por 
formação teórica e prática que prepara a/o 
médica/o interna/o para exercer medicina numa 
das áreas de especialização definidas pelo 
regulamento do internato médico.
Os programas da formação geral e da formação 
especializada são definidos e atualizados por 
portaria do membro do Governo responsável pela 
área da saúde sob proposta da Ordem dos Médicos 
e ouvido o Conselho Nacional do Internato Médico 
e devem referir:

 • os objetivos a atingir
 • os conteúdos
 • as atividades
 • a duração total e parcial dos períodos de 

formação
 • os momentos, os métodos e os critérios de 

avaliação.

Definem-se novas regras para as candidaturas ao 
internato
A entrada no internato faz-se por concurso, 
que abre todos os anos no terceiro trimestre do 
ano. Podem concorrer todas as pessoas com 
licenciatura ou mestrado em medicina.
O processo é composto pelas seguintes fases:

1. candidatura e admissão ao concurso
2. prova de acesso à formação especializada 

(se estiver a concorrer para formação 
especializada)

3. escolha do serviço para fazer a formação 
geral

4. entrada na formação geral
5. escolha da especialidade ou do serviço
6. entrada na formação especializada
7. mudança de especialidade ou de local de 

formação por concurso.

Quando se candidata, a/o candidata/o deve 
indicar se está a candidatar-se à formação geral ou 
especializada.
As/os candidatas/os que já concluíram com 
aproveitamento a formação geral (em Portugal ou 
noutro país com formação com equivalência dada 
pela Ordem dos Médicos) devem candidatar-se 
diretamente à formação especializada.
As vagas disponíveis para a formação geral e 
para a formação especializada são definidas num 
despacho do membro do Governo responsável 
pelas áreas das finanças, administração pública e 
saúde.
O mapa de vagas para a formação especializada 
pode identificar vagas preferenciais para certas 
especialidades e em zonas carenciadas.

As/os médicas/os internas/os podem 
candidatar-se a outro internato
O internato médico deve ser feito no local onde 
a/o médica/o for colocada/o. Se quiser mudar 
de internato (área de especialização e/ou local 
de formação), a/o médica/o interna/o pode 
apresentar uma candidatura a um novo concurso 
para outro internato.

Há novas regras para a mudança de 
especialização
A/o médica/o interna/o pode mudar de área de 
especialização por concurso ou por motivo de 
saúde. 

Há duas formas de mudar de área por concurso:
1. candidatar-se a outra área de especialização 

concorrendo às vagas especiais (5 % do total 
de vagas disponíveis nesse ano), se ainda 
estiver na primeira metade do período de 
formação especializada

2. desvincular-se da formação especializada 
que está a fazer, até ao dia 31 de maio do ano 
em que queira apresentar a candidatura, se 
já tiver ultrapassado a primeira metade do 
período de formação especializada.

Há novas regras para o trabalho no internato
Os horários das/os médicas/os internas/os são 
definidos pelo hospital ou serviço ou pela entidade 
responsável pela formação, tendo em conta: 

 • o regime de trabalho da carreira especial 
médica 

 • as atividades e os objetivos da formação.

As/os médicas/os internas/os não podem 
trabalhar mais de 12 horas por semana em 
urgências, unidades de cuidados intensivos, 
unidades de cuidados intermédios e outras 
unidades semelhantes. Essas 12 horas por semana 
têm de ser seguidas, ou seja, não podem ser 
cumpridas em diferentes períodos. 
Este tipo de trabalho tem ainda de respeitar as 
regras da carreira especial médica sobre: 

 • descanso entre jornadas de trabalho
 • descanso para compensar o trabalho feito 

durante a noite
 • descanso para compensar o trabalho feito 

nos dias de descanso semanal e nos feriados.

As/os médicas/os internas/os só podem fazer 
horas extraordinárias nesses serviços se esse 
trabalho for indispensável para assegurar o 
funcionamento normal dos serviços. Essas horas 
extraordinárias não podem ultrapassar as 12 horas 
por semana e têm de ser cumpridas num único 
período.
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As/os médicas/os internas/os que pratiquem 
desporto de alto rendimento e estejam inscritas/os 
no Instituto Português do Desporto e da Juventude 
podem beneficiar de horários de trabalho especiais 
que lhes permitam compatibilizar o internato e o 
desporto.

As/os médicas/os internas/os podem repetir a 
avaliação final
Se a/o médica/o interna/o não tiver 
aproveitamento na avaliação final, pode 
frequentar uma formação intensiva que dura até à 
próxima avaliação final.

As/os médicas/os internas/os podem pedir 
equivalências
As/os médicas/os internas/os podem pedir 
equivalências a estágios ou partes de estágios 
que já tenham feito, desde que respeitem o 
regulamento do internato médico.
Na formação especializada, a equivalência só 
pode ser dada se os estágios ou partes de estágios 
tiverem sido feitos no âmbito de uma formação 
especializada (ainda que de outra área) onde a/o 
médica/o tenha obtido o título de especialista, num 
Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço 
Económico Europeu.
As equivalências não podem ser superiores a 
metade do período da formação especializada que 
o médico interno estiver a fazer.

As/os orientadoras/es devem ser médicas/os 
vinculados ao hospital
As/os orientadoras/es de formação devem ser 
médicas/os que tenham, pelo menos, o grau de 
especialista e vinculadas/os ao hospital ou serviço 
de saúde onde a/o interna/o for colocada/o.

Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se: 

 • assegurar a elevada qualidade da formação 
médica pós-graduada 

 • recuperar o Ano Comum, com a nova 
designação de Formação Geral

 • ajustar as regras sobre o internato médico 
às necessidades dos médicos internos, à 
realidade do Sistema de Saúde e às políticas 
públicas de saúde

 • ultrapassar as dificuldades existentes no 
sistema atual e introduzir inovações que vão 
ao encontro da realidade social

 • desenvolver a prestação dos cuidados de 
saúde.

Quando entra em vigor?
Este decreto-lei entra em vigor no primeiro dia útil 
do mês a seguir à sua publicação

* Este texto destina-se à apresentação do teor 
do diploma em linguagem acessível, clara e 
compreensível para os cidadãos. O resumo do 
diploma em linguagem clara não tem valor legal 
e não substitui a consulta do diploma em Diário da 
República.

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 55/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que agilize os pro-
cessos de avaliação de dispositivos e equipa-
mentos para controlo e tratamento da Diabetes 
Mellitus. [DR n.º 41/2018, Série I de 2018-02-27]

■■ DESPACHO N.º 2123/2018	–	Saúde	-	Direção-
-Geral	da	Saúde	
Nomeia os membros que integram a Comis-
são Coordenadora do Tratamento da Doença 
Fibrosa Quística (CCTDFQ). [DR n.º 42/2018, 
Série II de 2018-02-28]

■■ DESPACHO N.º 2145-A/2018	 –	 Finanças	 e	
Saúde	-	Gabinetes	dos	Ministros	das	Finanças	
e	da	Saúde	
Autoriza o Ministério da Saúde a desenvolver o 
procedimento simplificado de seleção para a 
contratação de médicos integrados nas áreas 
hospitalar e de saúde pública. [DR n.º 42/2018, 
2º Suplemento, Série II de 2018-02-28]

■■ DESPACHO N.º 2145-B/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Identifica serviços e estabelecimentos de saú-
de, tendo em vista a abertura de procedimento 
concursal para a contratação de médicos inte-
grados nas áreas hospitalar e de saúde públi-
ca. [DR n.º 42/2018, 2º Suplemento, Série II de 
2018-02-28]

■■ PORTARIA N.º 61/2018 –	Saúde	
Fixa as normas regulamentares necessárias à 
repartição dos resultados líquidos de explora-
ção dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da 
Saúde nos termos do Decreto-Lei n.º 56/2006, 
de 15 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
44/2011, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 
106/2011, de 21 de outubro. [DR n.º 42/2018, Sé-
rie I de 2018-02-28] 

■■ PORTARIA N.º 150/2018	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	do	Secretário	de	Estado	do	Orça-
mento	e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Altera a Portaria n.º 69-A/2017, de 22 de março, 
que autoriza o Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho, E. P. E. a assumir um encargo 
plurianual com a celebração do contrato de em-
preitada de construção do novo edifício hospi-
talar, correspondente à fase B do plano de rea-
bilitação integrado daquele Centro Hospitalar. 
[DR n.º 44/2018, Série II de 2018-03-02]

■■ DESPACHO N.º 2213/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Determina que a solução informática SICC 
(Sistema de Informação Centralizado de Con-
tabilidade) seja gradualmente implementada 
em todos os serviços e instituições, incluindo 
organismos da administração direta e indireta 
do Ministério da Saúde. [DR n.º 45/2018, Série II 
de 2018-03-05] 

■■ PORTARIA N.º 66/2018 –	Saúde
Terceira alteração à Portaria n.º 340/2015, de 8 
de outubro, alterada e republicada pela Porta-
ria n.º 165/2016, de 14 de junho, e alterada pela 
Portaria n.º 75/2017, de 22 de fevereiro, que 
regula, no âmbito da Rede Nacional de Cuida-
dos Paliativos, a caracterização dos serviços e 
a admissão nas equipas locais e as condições e 
requisitos de construção e segurança das ins-
talações de cuidados paliativos.
[DR n.º 46/2018, Série I de 2018-03-06]

■■ DESPACHO (EXTRATO) N.º 2408/2018 –	
Saúde	-	Secretaria-Geral	
Concede a medalha de serviços distintos do Mi-
nistério da Saúde - Grau Ouro ao Instituto Por-
tuguês do Sangue e da Transplantação, I. P. [DR 
n.º 48/2018, Série II de 2018-03-08] 

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 23/2018	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Determina o início do financiamento competiti-
vo a Laboratórios Colaborativos (CoLABS). [DR 
n.º 48/2018, Série I de 2018-03-08]

■■ PORTARIA N.º 71/2018 –	Saúde	
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 
330/2017, de 31 de outubro, que define o mo-
delo do regulamento interno dos serviços ou 
unidades funcionais das Unidades de Saúde 
do SNS, com a natureza de entidades públicas 
empresariais, dotadas de personalidade ju-
rídica, autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, que se organizem em Centros de 
Responsabilidade Integrados. [DR n.º 48/2018, 
Série I de 2018-03-08]

■■ DESPACHO N.º 2407/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Determina a criação de um grupo de trabalho 
com o objetivo de apresentar uma proposta de 
Plano de Ação para a Gestão das Instalações e 
Equipamentos de Saúde. [DR n.º 48/2018, Sé-
rie II de 2018-03-08]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 27/2018	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Autoriza a constituição da AICIB - Agência de 
Investigação Clínica e Inovação Biomédica. [DR 
n.º 49/2018, Série I de 2018-03-09]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 28/2018	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros	
Aprova as orientações estratégicas para a cria-
ção de uma unidade de saúde para o tratamen-
to de doentes com cancro com recurso a tera-
pias de feixes de partículas de elevada energia. 
[DR n.º 49/2018, Série I de 2018-03-09]

■■ PORTARIA N.º 73/2018	–	Presidência	do	Con-
selho	de	Ministros,	Justiça	e	Planeamento	e	das	
Infraestruturas
Define os termos e as condições de utilização 
do Sistema de Certificação de Atributos Profis-
sionais (SCAP), para a certificação de atributos 



97

profissionais, empresariais e públicos através 
do Cartão de Cidadão e Chave Móvel Digital. 
[DR n.º 50/2018, Série I de 2018-03-12]

■■ DESPACHO N.º 2522/2018	–	Saúde	-	Gabine-
tes	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Autoriza a realização de testes rápidos (testes 
“point of care”) de rastreio de infeções por VIH, 
VHC e VHB nas farmácias comunitárias e nos 
laboratórios de patologia clínica/análises clí-
nicas. [DR n.º 50/2018, Série II de 2018-03-12]

■■ PORTARIA N.º 170/2018	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	do	Secretário	de	Estado	do	Orça-
mento	e	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Autoriza o Centro Hospitalar de São João, E. P. E., 
a assumir um encargo plurianual até ao mon-
tante de 1.800.000,00 EUR, a que acresce IVA 
à taxa legal em vigor, referente à aquisição de 
equipamento de ressonância magnética, em 
regime de locação. [DR n.º 51/2018, Série II de 
2018-03-13]

■■ PORTARIA N.º 76/2018	–	Saúde	
Estabelece um regime excecional de comparti-
cipação do Estado no preço das tecnologias de 
saúde para crianças com sequelas respirató-
rias, neurológicas e/ou alimentares secundá-
rias à prematuridade extrema. [DR n.º 52/2018, 
Série I de 2018-03-14

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 37/2018	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Cria uma Estrutura de Missão para a Susten-
tabilidade do Programa Orçamental da Saúde. 
[DR n.º 53/2018, Série I de 2018-03-15]

■■ DESPACHO N.º 2684/2018	–	Finanças,	Traba-
lho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	e	Saúde	
–	(…)	
Autoriza o Instituto da Segurança Social e as 
Administrações Regionais de Saúde a assumir 
os compromissos plurianuais no âmbito dos 
contratos-programa a celebrar com as entida-
des integradas ou a integrar a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados, previs-
tos no anexo ao presente despacho. [DR n.º 
53/2018, Série II de 2018-03-15]

■■ DESPACHO N.º 2714/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Altera o n.º 1 do Despacho n.º 11648-B/2016, de 
29 de setembro, que designa os membros da 
Comissão Nacional para os Centros de Refe-
rência. [DR n.º 53/2018, Série II de 2018-03-15]

■■ DESPACHO N.º 2715/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Cria o Grupo de Trabalho para Requalificação 
do Programa Nacional de Desfibrilhação Au-
tomática Externa. [DR n.º 53/2018, Série II de 
2018-03-15]

■■ DESPACHO N.º 2716/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Adita um representante da Associação de 

Distribuidores Farmacêuticos ao elenco de 
representantes das entidades que integram a 
Comissão de Acompanhamento do Compro-
misso para a Sustentabilidade e o Desenvol-
vimento do SNS. [DR n.º 53/2018, Série II de 
2018-03-15]

■■ PORTARIA N.º 77/2018	-	Presidência	do	Con-
selho	de	Ministros	(…)		
Procede à regulamentação necessária ao de-
senvolvimento da Chave Móvel Digital (CMD) e 
revoga a Portaria n.º 189/2014, de 23 de setem-
bro. [DR n.º 54/2018, Série I de 2018-03-16]

■■ PORTARIA N.º 79/2018	–	Saúde	
Aprova o Regulamento do Internato Médico. 
Revoga a Portaria n.º 224-B/2015, de 29 de ju-
lho. [DR n.º 54/2018, Série I de 2018-03-16]

■■ DESPACHO N.º 2774/2018 –	Finanças,	Saúde	e	
Economia	-	Gabinetes	dos	Secretários	de	Estado	
dos	Assuntos	Fiscais,	Adjunto	e	da	Saúde	e	Ad-
junto	e	do	Comércio	
Despacho que determina a criação de um Gru-
po de Trabalho para avaliação do impacte da 
introdução da tributação das bebidas adicio-
nadas de açúcar e outros edulcorantes. [DR n.º 
55/2018, Série II de 2018-03-19]

■■ DESPACHO N.º 2785/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Ministro	
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Ave - 
Famalicão, pelo período de três anos, o licencia-
do Silvestre Ivo Sá Machado. [DR n.º 55/2018, 
Série II de 2018-03-19]

■■ DESPACHO N.º 3026/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Ministro	
Cria a distinção de mérito do Ministério da Saú-
de e aprova o respetivo Regulamento. [DR n.º 
59/2018, Série II de 2018-03-23]

■■ DESPACHO N.º 3027/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Define orientações gerais para a celebração e/
ou renovação de contratos em regime de pres-
tação de serviços de pessoal médico, para a 
prestação de cuidados de saúde, por parte dos 
serviços ou estabelecimentos integrados no 
Serviço Nacional de Saúde. Revoga o Despa-
cho n.º 5346/2017, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 116, de 19 de junho. [DR n.º 
59/2018, Série II de 2018-03-23]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 78/2018 -	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que tome medidas 
para garantir o acesso de todos os médicos a 
formação especializada. [DR n.º 60/2018, Série 
I de 2018-03-26]

■■ DESPACHO N.º 3109-A/2018	 –	 Finanças	 e	
Saúde	-	Gabinetes	dos	Ministros	das	Finanças	
e	da	Saúde	
Designação do Coordenador da Estrutura de 
Missão para a Sustentabilidade do Programa 
Orçamental da Saúde. [Doutor Julian Alejandro 

Perelman]. [DR n.º 60/2018, 1º Suplemento, 
Série II de 2018-03-26] 

■■ DESPACHO N.º 3109-B/2018	 –	 Finanças	 e	
Saúde	-	Gabinetes	dos	Ministros	das	Finanças	
e	da	Saúde	
Designação da Coordenadora-Adjunta da Es-
trutura de Missão para a Sustentabilidade do 
Programa Orçamental da Saúde. [Licencia-
da Antonieta de Fátima Melo de Ávila] [DR n.º 
60/2018, 1º Suplemento, Série II de 2018-03-
26]

■■ DESPACHO N.º 3077/2018	–	Justiça	e	Saúde	-	
Gabinetes	da	Ministra	da	Justiça	e	do	Ministro	
da	Saúde	
Altera o Despacho n.º 1278/2017, de 6 de fe-
vereiro, que cria um grupo de trabalho para a 
melhoria do acesso dos reclusos ao Serviço 
Nacional de Saúde. [DR n.º 60/2018, Série II de 
2018-03-26]

■■ LOUVOR N.º 99/2018	–	Saúde	-	Gabinete	do	
Ministro	
Louvor atribuído ao Professor Doutor Jorge 
Manuel de Oliveira Soares [ao terminar fun-
ções que exerceu enquanto Presidente da Co-
missão Nacional para os Centros de Referên-
cia]. [DR n.º 61/2018, Série II de 2018-03-27]

■■ DESPACHO N.º 3118/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Determina a criação de um grupo de trabalho 
com o objetivo de apresentar uma proposta de 
plano de ação para a melhoria do bem-estar no 
trabalho nos organismos e entidades do Servi-
ço Nacional de Saúde. [DR n.º 61/2018, Série II 
de 2018-03-27]

■■ PORTARIA N.º 210/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Estabelece o regime jurídico a que obedecem 
as regras de prescrição eletrónica de medica-
mentos a utentes em regime de ambulatório 
hospitalar no âmbito do Serviço Nacional de 
Saúde. [DR n.º 61/2018, Série II de 2018-03-27]

■■ DESPACHO N.º 3255/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Estabelece a natureza, missão e competências 
do Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à 
Formação Especializada. [DR n.º 63/2018, Sé-
rie II de 2018-03-29]

■■ DESPACHO N.º 3254/2018	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Cria uma comissão de acompanhamento da 
implementação do modelo de intervenção di-
ferenciada no luto prolongado. [DR n.º 63/2018, 
Série II de 2018-03-29]
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REUNIÕES CIENTÍFICAS

05 JAN 27.ª edição do 
Ciclo de Reuniões Inter-
hospitalares do Norte

10 JAN Reunião do Grupo Balint 1

19 JAN 67.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto: “Doenças Oncológicas 
e Profissionais de Saúde”

20 JAN Reunião da Comissão 
Organizadora do 10.º Encontro 
Nacional das USF

22 JAN Reunião do Programa de 
Intercâmbio prévio ao V Fórum 
do Movimento Vasco da Gama

23 JAN Reunião da Comissão 
Organizadora da Semana 
Digestiva 2018

25, 26 e 27 JAN V Fórum do 
Movimento Vasco da Gama

31 JAN Reunião da Direcção 
da AIMGF da zona Norte

01 FEV Reunião Geral da 
Associação das Jornadas 
Médicas Maia/Valongo

06 e 07 FEV Reunião 
conjunta de MGF/TEM 

08 FEV Reunião com profissionais 
das USF sobre a Reforma dos 
Cuidados de Saúde Primários

09 FEV 27.ª edição do 
Ciclo de Reuniões Inter-
hospitalares do Norte

14 FEV Reunião do Grupo Balint 1

16 FEV 68.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto:  “Uma visão particular 
sobre os problemas de saúde 
cardiovascular. A saúde 
estará na prevenção?”

20 FEV Reunião da Comissão 
Organizadora do XXV Encontro do 
Internato de MGF da zona Norte

22 FEV Assembleia Anual 
da Associação Portuguesa 
de Osteporose

22 e 23 FEV Jornadas de Nutrição 
Hospitalar da SPCNA

26 FEV Reunião da Associação de 
Internos de MGF da zona Norte

28 FEV Seminário “Código 
dos Contratos Públicos 
Revisto”, pela APAH

02 MAR Reunião do 
Centro de Referência de 
Transplante Renal do CHSJ

02 MAR Reunião Plenária do 
Conselho Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida

02 e 03 MAR Reunião Anual 
da Sociedade Portuguesa de 
Periodontologia e Implantes

03 MAR Reunião da Direcção 
da Sociedade Portuguesa 
de Endocrinologia

07 MAR Reunião da 
Comissão Organizadora da 
Semana Digestiva 2018 

08 MAR Reunião sobre 
Nutrição e Doença de Crohn

09 MAR 27.ª edição do 
Ciclo de Reuniões Inter-
hospitalares do Norte

09 e 10 MAR Reunião do Grupo 
do Porto de Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN

14 MAR Reunião do Grupo Balint 1

16 MAR 69.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto: “A dor no século XXI: 
Algumas perspectivas”

21 MAR Reunião para a preparação 
do XXV Encontro do Internato 
de MGF da zona Norte 

26 MAR Reunião da Associação de 
Internos de MGF da zona Norte

27 MAR Reunião Geral da 
Associação das Jornadas 
Médicas Maia/Valongo

ACTIVIDADES DE  
CULTURA E LAZER

Exposições, Concertos 
e Cinema:

13 a 31 JAN Exposição de pintura 
de Luísa Santos Ferreira

12 JAN Concerto “Silhouettes” com 
Marina Pacheco e Olga Amaro

09 MAR 8.º Ciclo de Jazz – “A 
vida de X”, com o Miguel 
Ângelo Quarteto

10 MAR Poemas com Melodia: 
Parte 2 – Camilo Castelo Branco, 
o legado de um romântico

23 MAR Concerto (des)Encontros, 
por Fernando Marques Ensemble

29 MAR 8.º Ciclo de Jazz 
– Renato Dias Trio

REUNIÕES CIENTÍFICAS

04 a 07 ABR 12.º Simpósio 
da Fundação Bial “Aquém 
e Além do Cérebro”

10 e 11 ABR Reunião 
conjunta de MGF/TEM

11 ABR Reunião do Grupo Balint 1

14 ABR Reunião da Comissão 
Organizadora do 10.º Encontro 
Nacional das USF

17 ABR Reunião da Comissão 
Organizadora da Semana 
Digestiva 2018

20 ABR 70.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Port: “A Inatividade Física em 
Crianças e Adolescentes. Um 
Problema de Saúde Pública”

20 ABR 27.ª edição do 
Ciclo de Reuniões Inter-
hospitalares do Norte

21 ABR Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia, 
Diabetes e Metabolismo

26 ABR Ciclo de conferências 
SRNOM/APAH – Organização 
Interna nos Hospitais

07, 08 e 09 MAI MostrEM 
2018 (Mostra das 
Especialidades Médicas)

09 MAI Reunião do Grupo Balint 

11 MAI 27.ª edição do 
Ciclo de Reuniões Inter-
hospitalares do Norte

11 MAI 71.º Convívio 
Científico da Clínica Médica 
do Exercício do Porto 

26 MAI Sessão “O doente no 
centro dos ensaios clínicos”, 
pela Associação Portuguesa 
de Leucemias e Linfomas

13 JUN Reunião do Grupo Balint 1

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

12 a 28 ABR Exposição colectiva 
de pintura e desenho por Odete 
Silva, Pedro Miguéis e Sofia Ottone

03 a 24 MAI XVI Exposição Arte 
Médica. Inauguração dia 03 e 
Sessão de Encerramento dia 24

30 MAI a 21 JUN X Exposição Arte 
Fotográfica. Inauguração dia 30  e 
Sessão de Encerramento dia 21 

Concertos e Cinema:

13 ABR 8.º Ciclo de Jazz – André 
Sarbib e António Serrano

Lançamento de Livros:

13 JAN “Psicanalisarium – 
quatro crianças no divã”, de 
Ana Belchior Melícias (Org.)

14 JAN  “O Mundo Antigo, 
História e Arte”, de Ruy Branco

02 FEV “Injuries and Health 
Problems in Football”, de 
Espregueira Mendes (Edit.)

Outros eventos:

05 JAN a 24 FEV 9.º Curso de Pós-
Graduação em Antimicrobianos 
(Sextas-feiras e sábados)

02 a 24 MAR X Curso de Pós-
Graduação em Medicina em 
Viagem (Sextas-feiras e sábados)

19 MAR a 06 JUN X Curso de Pós-
Graduação “Infecção VIH/SIDA”

19 FEV Cerimónia de atribuição 
do Prémio Banco Carregosa/
SRNOM e Receção ao Médico 
Interno – Ano Comum e 1.º Ano 
de Formação Específica 

07 MAR Tertúlia/Concerto 
“A influência das telenovelas 
brasileiras na cultura portuguesa 
na era pós 25 de Abril”

26 MAR Assembleia Regional 
Ordinária da SRNOM

ACONTECEU VAI ACONTECER

“SILHOUETTES” 
Marina Pacheco e Olga 
Amaro protagonizaram 
uma “viagem musical até ao 
período entre guerras”. 
[CCC, 12 de janeiro de 2018]
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19 ABR Cinema: Serão na Ordem 
com o filme “Hiroshima mon 
amour”, Alain Resnais, 1959

21 ABR Concerto de Primavera 
pelo Coro da SRNOM

04 MAI 8.º Ciclo de Jazz – 
Apresentação dos alunos da EJP

08 JUN 8.º Ciclo de 
Jazz – Salgueirinha

29 JUN 8.º Ciclo de Jazz – 
Palestra de David Massena: 
“O Jazz com Tom”

Lançamento de Livros:

11 MAI “Histórias e factos na 
vida de um clínico – 3.ª edição”, 
de José Tavares Fortuna

17 MAI  “Médicos e Sociedade – 
Para uma História da Medicina 
em Portugal no século XX”, 
coordenado por A. J. Barros Veloso

Outros eventos:

27 ABR Sessão/Debate sob o 
tema “Poder, Solidariedade e 
Saúde” pelo Núcleo do Porto da 
Associação dos Médicos Católicos 

18 JUN Dia do Médico com 
homenagem aos médicos com 
25 e 50 anos de inscrição na OM e 
atribuição do Prémio Daniel Serrão

23 JUN Festa de S. João

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte www.nortemedico.pt

inscrições abertas
até 10 de Maio
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SRNOM

Ordem dOs médicOs
Secção Regional do Norte

Arte MédicA >  03 -24  MAI  Arte FotográFicA >  30  MAI  -21  JUN

XVI ARTE MÉDICA, de 3 a 24 de maio, 
e X ARTE  FOTOGRÁFICA,  de 30 de 
maio a 21 de junho, trazem ao Centro 
de Cultura e Congressos da SRNOM 
as criações artísticas dos médicos. 

8. CICLO DE JAZZ NA SRNOM 
Prossegue com a “Salgueirinha”, 
a 8 de junho, e a palestra “O 
Jazz com Tom”, por David 
Massena, a 29 de Junho.



A	AXA	Portugal	
agora	é	Ageas	
Seguros.	As	marcas	
mudam,	mas	as	
boas	parcerias	
mantêm-se,	pelo	
que	o	protocolo	
com	a	Ordem	dos	

Médicos	mantem	as	condições	especiais	
e	serviços	exclusivos	para	a	proteção	
dos	associados.	Conte	com	o	seguro	de	
Responsabilidade	Civil	Profissional	que	
o/a	protege	dos	danos	que	possa	causar	a	
terceiros,	quando	exerce	a	sua	atividade.	
Saiba	mais	em	www.ageas.pt/medicos

BENEFÍCIOS SOCIAIS ACORDADOS COM A SRNOM
A SRNOM tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. Na sequência das listas que têm vindo a ser publicadas (ver números 
anteriores desta Revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas actualizações, com os respectivos contactos e taxas de desconto acordadas.

 HOTÉIS 

Grupo de Hotéis BELVER
Porto	•	Curia	•	Lisboa
Tel.	228348660		·	Fax:	228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais

Hesperia Isla de La Toja 
Thermal	Spa
Isla	De	La	Toja	–	Pontevedra
Tel.	0034986730050
www.hesperia.es
descontos entre 10% e 20%, 
de acordo com a época*

Hotel D. Luís***
Santa	Clara	·	3040-091	Coimbra
Tel.	239802120
www.hoteldluis.pt
descontos especiais

Hotel Avenida Palace
	Rua	1º	de	Dezembro,	123
1200-359	Lisboa
	Tel.	213218100
www.hotelavenidapalace.pt
descontos especiais

Santanahotel & Spa****
Monte	Santana	·	Azurara
4480-188	Vila	do	Conde
Tel.	252640460
www.satanahotel.net
descontos especiais

Hotel Convento d’Alter
Rua	de	Santo	António	Alter	do	Chão,	n.º	23
7440-059	Alter	d’	Chão
Tel.	245619120
www.conventodalter.com.pt
desconto de 20%*

Hotéis D’Ajuda
Funchal	–	Madeira
Tel.	291	708000
www.hoteisajuda.com
descontos especiais

Porto Palácio Congress 
Hotel & Spa*****
Avenida	da	Boavista,	1269
4100-130	Porto
Tel.	225086600
www.hotelportopalacio.com
descontos entre 40% e 50%*

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

Hotel Torre de Gomariz
Wine	&	SPA
Av.	Sobral-Castelo,	nº	76	–	Cervães
4730-102	Vila	Verde	(Braga)
Telem.	968	588	166
Tel.	253	927	344
www.torredegomariz.pt
desconto de 20%

A	CP	LONGO	CURSO	celebrou	Acordo	
Comercial	para	venda	de	bilhetes	
em	regime	de	tarifário	especial,	
proporcionando	aos	colaboradores	
e	associados	da	Ordem	dos	Médicos	
a	aquisição	a	preços	mais	vantajosos	
nos	seus	comboios	Alfa	Pendular	
e	Intercidades,	respectivamente,	
nas	Classes	Conforto	e	1.ª	classe.	
Associado	a	diferentes	regimes	de	
parceria,	proporciona	ainda	preços	
competitivos	na	utilização	de	parques	
de	estacionamento	em	Pragal,	Lisboa	
Oriente,	Porto	e	Braga,	aluguer	de	
viaturas	no	destino	para	as	viagens	
de	ida/volta	e	ainda	descontos	em	
algumas	unidades	hoteleiras.

Protocolo	entre	o	Centro	Hípico	do	Porto	
e	Matosinhos	(sito	no	lugar	de	Gonçalves,	
Leça	da	Palmeira)	e	a	Secção	Regional	do	
Norte	da	Ordem	dos	Médicos
Beneficiários:	todos	os	médicos	inscritos	
na	SRNOM	e	respectivo	agregado	familiar
isenção de pagamento de jóia de 
inscrição, no valor de 1.500,00 euros.
desconto de 10% na compra de blocos 
de aulas de equitação.

 AUTOMÓVEIS 

Europcar
Aluguer	de	automóveis	com	frota	variada.	
Serviço	24h	de	assistência	em	Portugal	
Continental.	
www.europcar.pt
apoio.clientes@europcar.com
descontos especiais

Rótor 
Concessionário	Nissan	
Porto	•	Matosinhos	•	Gaia	•	Feira	•	Braga
Vendas,	Assistência,	Peças
condições especiais

Fernando Palhinhas 
Manutenção	e	mecânica	automóvel	
Rua	Campo	Lindo,	328	·	Porto
Tel.	22	509	0027
descontos até 30%

 APOIO DOMICILIÁRIO 

Cores do Afecto
Centro	Comercial	Carvalhais,	lj.	FP	63
R.	Zulmira	de	Azevedo,	
4780-564	Santo	Tirso
Tel.	252866456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
desconto de 10%*
(	excepto	baby-sitting	e	serviços	de	limpeza	
doméstica)

Apoio e Companhia
Rua	do	Campo	Alegre,	1162
4415-173	Porto
Tel.	220967385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
desconto de 8%*

 LIVRARIA 

Porto Editora 
www.portoeditora.pt
desconto de 10%
(em	livros,	artigos	de	papelaria	e	material	
de	escritório)

 DESPORTO 

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

 EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

Inlingua
Rua	Sá	da	Bandeira,	605	–	1.º	Esq.
4000-437	Porto	
Tel.	223394400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com	
desconto de 10%*	nas	aulas	em	grupo	
(adultos	e	crianças)	de	Inglês,	Alemão,	
Francês,	Espanhol	e	Italiano.	Curso	de	Inglês	
específico	para	a	área	de	Medicina.

Aliança Francesa do Porto
Rua	Santa	Isabel,	n.º	88,	Porto
Beneficiários:	Médicos	inscritos	na	SRNOM	
e	colaboradores	(+	respectivos	agregados	
familiares)
Descontos de 20%* (pontualmente	
poderão	ser	estabelecidas	outras	condições	
especiais).

*	Sobre	os	preços	de	tabela.

A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

A Diferença Lda
Serviços	de	higiene	e	limpeza.
R.	Cónego	Rafael	Alvares	da	Costa	n.º	144	
r/c,	S.	Victor,	Braga.	
Beneficiários:	Médicos	inscritos	na	
SRMOM	e	seus	familiares	(ascendentes,	
descendentes	e	cônjuge);	Colaboradores	
da	SRNOM.
Descontos de 20%* (serviço	limitado	a	20	
km	de	distância	da	cidade	de	Braga).

Estão	abrangidos	por	este	Protocolo	as	
pessoas	e/ou	Instituições	que	sejam	
encaminhados	pela	Universidade	do	
Porto	e	deverão	ser,	preferencialmente,	
os	Licenciados	em	Medicina	ou	os	
seus	cônjuges	ou	parentes	no	1.º	
grau	da	linha	recta	e	devem	estar	
devidamente	credenciados	por	
aquela.	Excepcionalmente,	poderão	
ser	abrangidos	por	este	Protocolo	
investigadores,	professores	ou	
convidados	da	UP	que	não	preencham	
os	requisitos	referidos	acima.	Os	
beneficiários	deste	Protocolo	terão	
vantagens	no	aluguer	de	salas	(25%	de	
desconto	sobre	o	preço	base	para	não	
médicos)	e	no	alojamento	na	Casa	do	
Médico.

100 BENEFÍCIOS SOCIAIS
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Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.° 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros     www.coloradd.net

Ageas Portugal | siga-nos em

www.ageas.pt

Obrigada por nos fazer brilhar cada vez mais.

A Ageas Seguros venceu o Prémio
Cinco Estrelas.  

Juntos, chegamos mais longe.
linhas exclusivas a Médicos
217 943 027 | 226 081 527
dias úteis, das 8h30 às 19h00

medicos@ageas.pt
www.ageas.pt/medicos
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