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O Norte da Saúde
Última sessão do Ciclo de Conferências  dedicado aos  

Cuidados de Saúde Primários centrada na melhoria da articulação 
entre hospitais e centros de saúde

5ª Distinção de Mérito  
em Gestão dos Serviços de Saúde

OM distingue  José Guimarães dos Santos

Fixação de médicos no interior
Investigadores apresentaram conclusões do 

estudo promovido pelo CRNOM 

   Projeto pioneiro na história da OM para promoção da formação 
médica e divulgação do conhecimento científico desenvolvido em Portugal.  

Entrevista com o Coordenador da Comissão do Fundo de  
Apoio à Formação Médica, Prof. António Sarmento

EM DESTAQUE

Fundo de Apoio  
à Formação Médica 

Juramento de Hipócrates
 Acolhimento dos jovens médicos no 

Porto e em Braga

Natal na SRNOM
 Festas em Viana, Braga, Vila Real e Porto



ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

COMISSÃO ORGANIZADORA: 
António Sarmento / Carlos Mota Cardoso / Ana Correia de Oliveira / Diana Mota

facebook.com/nortemedico www.nortemedico.pt

A Vida é a arte do encontro.
(Vinícius de Moraes)

As sessões têm início às 18h30, na SRNOM

Refletir, ouvir e falar, conviver, aprender… 
são encontro, são Vida.

O Ciclo de Conferências «Às Sextas na Ordem», 
é uma iniciativa da Comissão de Atividades 

Culturais e de Lazer da SRNOM que lhe 
propõe, uma vez por mês, abordar grandes 

temas que interessam a todos os médicos e até 
à sociedade em geral. Fique atento ao programa 

e participe!

22 Fev  História Clínica: Ciência ou Arte?
      Dr. Nelson Rocha  /  Dra. Ana Correia de Oliveira

22 Mar  Cancro: Doença ou Consequência?
        Prof. Doutor Sobrinho Simões

05 Abr Novas fronteiras da Sexualidade
        Prof. Doutor Júlio Machado Vaz
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DESTAQUE
FUNDO DE APOIO À 
FORMAÇÃO MÉDICA
Num contexto em que o 
desinvestimento na formação 
médica ameaça colocar em causa 
a qualidade da formação médica, 
a Ordem dos Médicos decidiu criar 
o Fundo de Apoio à Formação 
Médica (FAFM), que visa apoiar a 
formação médica e a divulgação 
do conhecimento científico 
desenvolvido em Portugal.

Na primeira submissão de 
candidaturas a este Fundo 
foram recebidas quase 400 
propostas, que estão agora em 
fase de avaliação. Em entrevista 
à «nortemédico», o coordenador 
da Comissão do FAFM, António 
Sarmento, vice-presidente do 
CRNOM, esclarece as condições 
de candidatura e destaca os 
méritos deste projeto pioneiro na 
história da Ordem dos Médicos: 
“Este é um apoio à formação 
totalmente independente”. pág. 6

DESTAQUE
CICLO DE 
CONFERÊNCIAS  
“O NORTE DA  
SAÚDE” 
O Ciclo de Conferências “O 
Norte da Saúde”, que na sua 
edição de 2018 foi dedicado ao 
tema “Perspetivas sobre os 
Cuidados de Saúde Primários”, 
teve a sua última sessão no dia 
18 de Outubro, na SRNOM. Com 
um “painel de excelência”, como 
o caracterizou o presidente 
do CRNOM, António Araújo, e 
recorrendo ao exemplo do ACES 
Cávado III Barcelos/Esposende, 
procurou perceber-se como é 
possível melhorar a articulação 
entre centros de saúde e 
hospitais. pág. 14

DESTAQUE 
ESTUDO 
“DETERMINANTES DA 
FIXAÇÃO NO ESPAÇO 
LABORAL”
Promovido pelo CRNOM 
e realizado por docentes e 
investigadores do Instituto 
Politécnico de Bragança, 
o estudo “Determinantes 
da fixação dos médicos 
no espaço laboral – uma 
perspetiva dos profissionais 
de medicina” procurou avaliar, 
entre outras questões, as 
motivações profissionais 
e extraprofissionais mais 
relevantes para a fixação 
dos médicos. Os resultados 
preliminares foram 
apresentados em duas sessões 
públicas: 12 de novembro 
na SRNOM, no Porto, e a 7 
de dezembro em Bragança. 
O objetivo último é ajudar a 
encontrar estratégias que 
permitam ajudar a combater 
as assimetrias entre Litoral e 
Interior. pág. 16
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«ÀS SEXTAS NA ORDEM» 
Depois da sessão inaugural em 14 
de setembro, a nova iniciativa da 
SRNOM, o ciclo de conferências 
“Às Sextas na Ordem”, que 
pretende levar a debate temas 
atuais e promover o diálogo e a 
partilha de conhecimento entre 
médicos, recebeu mais três 
encontros ao longo do último 
trimestre:  “Obesidade: Verdades 
e Mitos”, “Envelhecimento e qual 
o efeito na vida” e “Da doença fatal 
à doença crónica: Cancro e Sida, 
dois exemplos de sucesso” foram 
os temas abordados. pág. 44
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NATAL NA ORDEM 
As comemorações natalícias 
são já uma tradição na SRNOM. 
Carregadas de surpresas, música 
e animação, as Festas de Natal 
fazem as delícias dos mais 
pequenos e das suas famílias. 
À semelhança do ano anterior, 
o CRNOM decidiu levar a magia 
do Natal mais longe e estender 
a festa, para além do Porto e 
Viana do Castelo, também às 
sub-regiões de Vila Real e Braga. 
pág. 92
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António Araújo
Presidente	do	CRNOM

Mais uma oportunidade 
perdida?
Caros Colegas,

1. No número anterior mostramos depo-
sitar alguma esperança na nova Minis-
tra da Saúde, esperando-se que com o 
início de um novo ciclo da tutela pudesse 
haver uma lufada de ar fresco no SNS, 
que se passasse das meras palavras aos 
atos concretos, que se ajustasse as ex-
pectativas dos profissionais de saúde à 
realidade possível mas que se reconhe-
cesse a sua dedicação à causa pública e 
que se tornasse a defesa do SNS um im-
perativo nacional.
Infelizmente, passaram-se 
3 meses de governação e 
pouco ou nada se tem visto 
fazer. Muito pelo contrário, 
as suas palavras têm criado 
um mal-estar desneces-
sário, que, pela ligeireza e 
falta de substrato, chegam a 
ser ofensivas para os profis-
sionais de saúde. Continua a 
não existir uma política de 
recursos humanos atenta às 
necessidades dos serviços 
e às aspirações dos colegas. 
Continua a não haver uma 
política de investimento em 
estruturas e em equipamen-
tos. Continua a não haver 
um maior investimento no 
SNS.
Verifica-se a constatação de 
sempre, o governo continua 
a nomear o Ministro da Saúde pela con-
veniência política da ocasião e não pela 
existência de um pensamento político 
coerente acerca do que deve ser a saúde 
em Portugal e do que deve representar 
o SNS para a sociedade e os cidadãos. 
A tutela limita-se a gerir esta área, ful-
cral para os portugueses, de uma forma 
atabalhoada, sem um fio condutor e 
completamente dependente da decisão 

soberana e obtusa do Ministério das 
Finanças.
Mas, o que mais nos deve preocupar, é 
que não se vislumbra uma conceção do 
futuro. Todos os dirigentes políticos sa-
bem que o SNS tem que ser repensado, 
quer em termos de estrutura funcio-
nal, quer em termos de financiamento, 
quer no que diz respeito aos serviços 
que possa vir a prestar aos cidadãos. 
Por outro lado, muito se fala no envol-

vimento dos cidadãos 
nas decisões sobre a 
sua saúde, no empode-
ramento destes, mas 
muito pouco se faz e se 
projeta fazer para lhes 
aumentar a literacia e a 
sua participação.
Parece estarmos pe-
rante mais uma oportu-
nidade perdida.

2. Estamos a concreti-
zar mais uma promessa 
eleitoral. Com a criação 
do Fundo de Apoio à 
Formação Médica, pre-
tende-se obviar as res-
trições que atualmente 
se verificam no suporte 
à educação contínua. O 
Prof. António Sarmento, 
nomeado responsável 

pela gestão deste fundo, tem liderado 
uma equipa que elaborou o regulamento 
de atribuição de apoios e que selecionou 
os primeiros projetos que vão ser auxi-
liados. Pela nossa parte, estamos a de-
senvolver esforços para afetar verbas 
de maior dimensão, para que se possa 
ajudar cada vez mais os colegas na con-
cretização dos seus planos de formação 
contínua.
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3. A desertificação do in-
terior do nosso país, par-
ticularmente a nível de 
cuidados de saúde, é algo 
que nos preocupa e que 
nos tem levado a alertar a 
tutela para a situação po-
tencialmente dramática 
que pode vir a acontecer 
dentro de meia dúzia de 
anos com a reforma quase 
em simultâneo de um nú-
mero elevado de colegas. 
Assim, lançamos o desa-
fio à Prof. Dra. Maria Au-
gusta Branco, do Instituto 
Politécnico de Bragança e 
com o apoio desta instituição, para gizar 
um estudo acerca das expectativas que 
poderão levar os jovens médicos a esco-
lher o interior para se fixarem e aí de-
senvolverem a sua atividade. Os resul-
tados deste estudo científico são muito 
interessantes, confirmam algo que já 
afirmámos por diversas vezes, e poderão 
servir para que se implementem políti-
cas ajustadas às necessidades dessas zo-
nas carenciadas.

4. António Sousa Pereira foi eleito rei-
tor da Universidade do Porto. Há muito 
tempo que esta instituição, tão presti-
giada aquém e além-fronteiras, não era 
liderada por um médico. Temos a cer-
teza, até pelas provas já dadas na di-
recção do ICBAS, que fará um trabalho 
excepcional. Desejamos-lhe as maiores 
felicidades para este novo cargo.

5. Também tomaram posse os novos di-
retores da Faculdade de Medicina e do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar. Aos Prof. Drs. Altamiro da 
Costa Pereira e Henrique Cyrne de Car-

valho sublinhamos a nossa 
certeza de que conseguirão 
elevar ainda mais o pres-
tígio e o desenvolvimento 
científico das respectivas 
instituições.

6. O Conselho Regional do 
Norte continua a visitar as 
instituições de saúde, para 
analisar os problemas exis-
tentes, para apoiar os cole-
gas, para manter um diálogo 
construtivo com os conselhos 
de administração e tentar en-
contrar soluções para alguns 
dos problemas. Neste pe-

ríodo visitamos o Hospital de Braga e a 
ULS do Alto Minho.

O SNS está em “burnout”, os seus pro-
fissionais, as suas estruturas e os seus 
aparelhos estão esgotados e à beira da 
ruptura. Infelizmente, ainda não conse-
guimos entrever o empenho necessário e 
exigível do governo para se começar a re-
solver os problemas existentes. Se não se 
arrepiar caminho e se não se começar, 
de uma forma paciente e persistente, a 
tentar encontrar soluções para o futuro 
a curto e médio prazo, corremos o risco 
de nos podermos orgulhar de ser uma 
geração que viu nascer uma das maiores 
conquistas da sociedade moderna e de a 
termos assassinado.

Aos decisores políticos relembro que 
a saúde é o bem que os cidadãos mais 
prezam e que os profissionais de saúde 
apenas pretendem ser reconhecidos, jus-
tamente retribuídos e que lhes seja per-
mitido sentirem-se realizados.

António Araújo

A saúde é o bem 

que os cidadãos 

mais presam e que 

os profissionais 

de saúde apenas 

pretendem ser 

reconhecidos, 

justamente 

retribuídos e que 

lhes seja permitido 

sentirem-se 

realizados.

centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

Eventos à medida
no centro da cidade do Porto encontra um 
espaço privilegiado para organizar o seu 
evento. a Ordem dos médicos – secção 
regional do norte tem à sua disposição um 
moderno centro de cultura e congressos, 
composto por espaços multifuncionais, 
equipamentos de última geração e serviços 
premium diversificados, que garantem total 
cobertura das suas necessidades. 
rodeado por uma atmosfera bucólica e 
singular, o centro de cultura e congressos 
garante uma rara tranquilidade e privacidade a 
quem o visita. situada junto ao Jardim d’arca de 
Água, a infraestrutura reúne ótimas condições 
para acolher os mais variados tipos de eventos: 
congressos, conferências, exposições, ações 
de formação, jantares ou espetáculos. Para as 
diferentes valências dispõe de um auditório 
com capacidade para 300 lugares, de um vasto 
conjunto de pequenos auditórios e salas de 
reunião, de uma galeria polivalente, de um bar 
e área lounge e de um complexo residencial. 
no exterior, além dos belíssimos espaços 
verdes, piscina e dois campos de ténis, dispõe 
de parque de estacionamento, zonas de lazer e 
um bar/restaurante no edifício sede. 
mais do que um espaço físico de excelência, o 
centro de cultura e congressos distingue-se 
como um equipamento multifacetado e apto a 
acolher o seu evento.  
Venha conhecê-lo. 

Centro de Cultura e Congressos
rua delfim maia, 405 · 4200-256 POrtO
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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REGULAMENTO 
N.º 770/2018

REGULAMENTO DO 
FUNDO DE APOIO À 
FORMAÇÃO MÉDICA

“Este é 
um apoio 
à formação 
totalmente 
independente”
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Nos termos 
do disposto na 
alínea h) do n.º 

1 do artigo 3.º do Estatuto 
da Ordem dos Médicos 
constitui atribuição da 
Ordem “prestar serviços aos 
médicos, no que respeita 
ao exercício profissional, 
designadamente em relação 
à informação e à formação 
profissional”. Num contexto 
em que o desinvestimento 
na formação médica 
ameaça colocar em causa 
a qualidade da formação 
médica, o Conselho Nacional 
da Ordem dos Médicos 
deliberou criar um fundo 
de apoio financeiro de 
promoção da formação 
médica e a divulgação do 
conhecimento científico 
desenvolvido em Portugal, 
observados que sejam 
determinados requisitos. 
Assim foi designada uma 
comissão que apresentou 
um projeto de regulamento 
que, uma vez aprovado 
em Conselho Nacional, 
foi publicado no Diário da 
República para consulta 
pública, nos termos do 
disposto no artigo 101.º do 
Código do Procedimento 
Administrativo, e no portal 
da Ordem. Finalmente, 
a Assembleia de 
Representantes, reunida 
em Coimbra no dia 24 de 
setembro de 2018, nos 
termos do disposto na alínea 
b) do artigo 49.º do Estatuto 
da Ordem dos Médicos, na 
redação introduzida pela 
Lei n.º 117/2015, deliberou 
aprovar, sob proposta 
do Conselho Nacional, o 
seguinte Regulamento do 
Fundo de Apoio à Formação 
Médica”.



nortemédico – Em que con-
siste este Fundo de Apoio à 
Formação Médica? 
António Sarmento – Consiste 
num montante [210 mil eu-
ros] que a Ordem dos Mé-
dicos inscreveu no seu or-
çamento e que se destina a 
financiar a formação de mé-
dicos, quer de cursos de for-
mação pós-graduados, quer 
de despesas de publicação 
de artigos científicos em re-
vistas indexadas. No fundo, 
é um estímulo à formação e 
à investigação científica na 
área da Medicina. 

Existe algum tipo de forma-
ção que não esteja contem-
plada pelo Fundo?
Não estão suportadas, para 
já, propinas de mestrado 
nem de doutoramento. Não 
quer dizer que, no futuro, 
isso não possa acontecer, 
mas por enquanto não. O 
que está contemplado é um 
apoio para todos os tipos de 
formação médica – assegu-
rada por universidades ou 
por outra instituição idónea. 
Esta é a primeira edição 
do Fundo, temos um orça-
mento limitado e, portanto, 
vamo-nos circunscrever a 
duas coisas: cursos de for-
mação e artigos publicados 
em revistas indexadas. 

E quanto à formação obtida 
no estrangeiro?
É indiferente, que a forma-

ção seja feita cá ou no estrangeiro. O 
fundo cobre as duas possibilidades. 

Quem se pode candidatar? 
Qualquer médico especialista ou não 
especialista a exercer de forma autó-
noma. E também os médicos que este-
jam a cumprir o seu internato de espe-
cialidade. Qualquer um deles se pode 
candidatar, desde que tenha a situação 
regularizada na Ordem dos Médicos, no-
meadamente ter as quotas em dia. 

Que vantagens / mais-valias acrescenta 
este Fundo aos apoios que já existem? 
Diria que tudo o que permitir um aporte 

de saber e de conhecimento é impor-
tante, não apenas para o médico, como 
para a sociedade em geral. A grande 
vantagem é que pessoas que porven-
tura não poderiam fazer a formação de-
sejada, com esta ajuda podem ter essa 
possibilidade. É um estímulo adicional. 
Além disso é um apoio totalmente in-
dependente, que não está sujeito a inte-
resses da indústria ou de outro qualquer 
sector e obedece exclusivamente ao cri-
tério da qualidade da formação. 

O prazo para submissão de candidatu-
ras para 2019 já terminou. Quantas can-
didaturas já receberam?
Ao todo, já são quase 400 candidaturas. 
O que é um valor muito positivo para 
uma primeira edição.

Quando haverá nova abertura? 
Temos previsto retomar as candidaturas 
em Outubro e Novembro de 2019. 

Acredita, como o bastonário, que o 
FAFM vai sair reforçado no futuro, quer 
na sua dotação, quer no seu impacto 
junto dos profissionais? 
Acredito que sim, embora a função do 
grupo que lidero seja essencialmente 
técnica. Avaliamos as candidaturas e 
vemos se são, ou não, elegíveis para fi-
nanciamento. A constituição do fundo 
transcende-nos. 

Quem são os elementos que o acompa-
nham nesta Comissão do FAFM?
Além de mim, está uma representante 
do Conselho Regional do Norte, Dalila 
Veiga; um representante do Conselho 
Nacional do Médico Interno, Catarina 
Perry da Câmara; um representante do 
Conselho Regional do Centro, Marques 
Neves e um representante do Conselho 
Regional do Sul, Edson Oliveira. 

No contexto atual e usando da sua ex-
periência como clínico e docente, quais 
são os grandes desafios que se colocam 
a um jovem médico?
O grande desafio é superar a falta de 
meios económicos. A saúde custa di-
nheiro e se não houver dinheiro para 
investir em recursos humanos, em me-
dicamentos, em equipamentos, em edi-
fícios, em qualidade, realmente a saúde 
vai ser sempre praticada em más condi-
ções. E nós estamos a empobrecer clara-
mente, de ano para ano. As pessoas vêm 

A primeira submissão de 
candidaturas ao Fundo de 
Apoio à Formação Médica 
(FAFM) já ocorreu e as 
candidaturas estão já em 
fase de avaliação. No total 
foram recebidas quase 400 
propostas, um número muito 
positivo, de acordo com o 
coordenador da Comissão 
do FAFM, António Sarmento, 
que em entrevista à 
nortemédico esclarece as 
condições e os méritos deste 
projeto pioneiro na história 
da Ordem dos Médicos. 

Fundo de 
Apoio à 
Formação 
Médica

ENTREVISTA A 
ANTÓNIO SARMENTO
Vice-Presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos e Coordenador 
da Comissão do Fundo de 
Apoio à Formação Médica
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REGULAMENTO N.º 770/2018

REGULAMENTO DO FUNDO 
DE APOIO À FORMAÇÃO 
MÉDICA

Nos termos do disposto na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 3.º do Estatuto da Ordem 
dos Médicos constitui atribuição da 
Ordem “prestar serviços aos médicos, 
no que respeita ao exercício profissional, 
designadamente em relação à informação 
e à formação profissional”. Num contexto 
em que o desinvestimento na formação 
médica ameaça colocar em causa a 
qualidade da formação médica, o Conselho 
Nacional da Ordem dos Médicos deliberou 
criar um fundo de apoio financeiro de 
promoção da formação médica e a 
divulgação do conhecimento científico 
desenvolvido em Portugal, observados 
que sejam determinados requisitos. 
Assim foi designada uma comissão que 
apresentou um projeto de regulamento 
que, uma vez aprovado em Conselho 
Nacional, foi publicado no Diário da 
República para consulta pública, nos termos 
do disposto no artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, e no portal 
da Ordem. Finalmente, a Assembleia de 
Representantes, reunida em Coimbra no 
dia 24 de setembro de 2018, nos termos 
do disposto na alínea b) do artigo 49.º do 
Estatuto da Ordem dos Médicos, na redação 
introduzida pela Lei n.º 117/2015, deliberou 
aprovar, sob proposta do Conselho 
Nacional, o seguinte Regulamento do 
Fundo de Apoio à Formação Médica.
Assim:

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto no artigo 9.º do 
Estatuto da Ordem dos Médicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 282/77, de 5 de julho, 
com as alterações resultantes da Lei n.º 
117/2015, de 31 de agosto, é aprovado o 
Regulamento de Apoio à Formação Médica, 
em anexo.

Artigo 2.º
O presente Regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação.

ANEXO

Artigo 1.º
Objeto
O presente Regulamento estabelece as 
regras de acesso ao Fundo de Apoio à 
Formação Médica (doravante designado 
abreviadamente por FAFM) criado pela 
Ordem dos Médicos e que tem como 
objetivo a promoção da formação médica 

dizer que o SNS é uma coisa fantástica 
– o que já foi, mas está a decair, por falta 
de meios. Eu faço urgência, vejo todos 
os dias doentes e conheço a realidade. 
Esse é o grande desafio: os jovens mé-
dicos manterem o entusiasmo com esta 
falta de meios e, por outro lado, reivindi-
carem melhores condições. Têm de ter 
essa exigência. Infelizmente vivemos 
numa sociedade em que quem mais faz 
barulho e bate o pé, é quem mais tem. 

Mas há também um conjunto de trans-
formações sociais, tecnológicas e até 
científicas que implicam mudanças na 
profissão. Qual deve ser o posiciona-
mento do médico perante essa evolução?
Há imensa coisa que mudou, em termos 
de terapêutica, meio de diagnóstico, 
prognóstico de várias doenças… mas há 
coisas que não mudaram e não vão mu-
dar. Refiro-me a determinados princí-
pios da profissão médica que se mantêm 
tradicionalmente, desde há centenas de 
anos. As bases, os pilares do chamado 
profissionalismo médico permanecem 
imutáveis. Ou seja, a primazia da pro-
ficiência, o princípio do respeito pela 
autonomia, o princípio da justiça redis-
tributiva, comprometer-se a respeitar a 
confidencialidade dos doentes, a melho-
rar a sua preparação científica, a lutar 
pela acessibilidade dos doentes aos cui-
dados de saúde, a ser correto em maté-
ria de conflito de interesses, etc. Esses 
princípios e esses compromissos eram 
iguais há 100 anos e são iguais agora. 
De tal maneira que grandes instituições 
europeias e americanas promoveram o 
Physician Charter, um documento em 
que reafirmavam todos estes princípios 
e que publicaram, em 2002, com acesso 
livre na Lancet e nos Annals of Internal 
Medicine, duas das revistas mais lidas 
por médicos em todo o mundo. A essên-
cia da Medicina é tratar do outro e isso 
não muda. Essa obrigação de tratar do 
próximo e pôr o interesse dos doentes 
acima de todos os outros, não muda. n

8 DESTAQUE: FUNDO DE APOIO À FORMAÇÃO MÉDICA

“O grande desafio dos 
jovens médicos é manterem 
o entusiasmo com a falta 
de meios que existe e 
reivindicarem melhores 
condições”

e a divulgação do conhecimento científico 
desenvolvido em Portugal.

Artigo 2.º
Âmbito subjetivo de aplicação
Só podem candidatar-se ao FAFM as pessoas 
singulares regularmente inscritas na Ordem 
dos Médicos e com as suas quotas em 
dia, excluindo-se do âmbito de aplicação 
do presente regulamento os médicos 
bolseiros e/ou autorizados à realização de 
estágios de formação nos termos do artigo 
131.º do Estatuto da Ordem dos Médicos 
(abreviadamente designado por EOM), os 
médicos em livre prestação de serviços nos 
termos do artigo 115.º do EOM, bem como os 
médicos isentos do pagamento de quotas.

Artigo 3.º
Constituição e afetação das verbas do Fundo
1 - O FAFM é constituído pelo valor da receita 
que, anualmente, seja inscrita no orçamento 
anual da Ordem dos Médicos, bem como 
pelo valor dos patrocínios angariados que se 
destinem especificamente a integrar o FAFM.
2 - O valor anual do fundo, visando a formação 
médica contínua, destina-se a financiar de 
forma equitativa (50 % para cada um dos 
grupos previstos):
a) Médicos autónomos com ou sem 
especialidade, sendo considerados médicos 
especialistas os que estejam inscritos nos 
respetivos colégios.
b) Médicos a frequentar a formação 
especializada do Internato Médico.
3 - Se um dos grupos anteriormente previstos 
não esgotar a cota do fundo que lhe está 
reservada, o remanescente poderá ser afeto 
a outro grupo, sem prejuízo da faculdade de 
transitar para o ano seguinte.
4 - Caso as candidaturas não reúnam os 
requisitos de qualidade ou relevância exigidos 
nos termos do presente regulamento, 
a Ordem dos Médicos reserva-se a 
possibilidade de não atribuir, total ou 
parcialmente, o seu valor total.

Artigo 4.º
Requisitos gerais para concessão do apoio
1 - Sem prejuízo de o Conselho Nacional da 
Ordem dos Médicos poder deliberar em 
sentido contrário, apenas serão objeto de 
financiamento:
a) Cursos de formação;
b) Trabalhos publicados em revistas 
indexadas com fator de impacto.
2 - Cada médico apenas pode receber um dos 
tipos de financiamento referidos no número 
anterior de dois em dois anos.
3 - No primeiro ano de implementação do 
FAFM o seu valor será afetado da seguinte 
forma: 80 % (oitenta por cento) para financiar 
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cursos de formação e 20 % (vinte por cento) 
para financiar a publicação de trabalhos em 
revistas indexadas com fator de impacto.
4 - Se uma das áreas referidas no número 
anterior previstas não esgotar a cota do FAFM 
que lhe está reservada, o remanescente 
poderá ser afeto a outra área ou transitar para 
o ano seguinte.

Artigo 5.º
Requisitos para concessão de apoio a cursos 
de formação
1 - Cada curso de formação será financiado 
até um máximo de 1.500,00 (euro) (mil e 
quinhentos euros).
2 - A comparticipação será paga ao candidato, 
apenas depois da conclusão do curso, 
mediante apresentação dos respetivos 
documentos comprovativos da sua frequência 
e das despesas inerentes à mesma e contra a 
emissão de fatura/recibo.
3 - Serão objeto de financiamento os cursos 
que se realizem no ano seguinte ao da 
candidatura.

Artigo 6.º
Requisitos para concessão de apoio a 
publicações
1 - Cada trabalho publicado em revista 
indexada com fator de impacto será financiado 
até um máximo de 1.000,00 (euro) (mil euros) 
a atribuir ao primeiro autor.
2 - O financiamento das publicações será 
referente às publicadas no ano da candidatura 
e mediante a apresentação das despesas 
inerentes à sua publicação e contra a emissão 
de fatura/recibo.

Artigo 7.º
Prazo das candidaturas
As candidaturas ao financiamento deverão 
ser apresentadas nos meses de outubro 
e novembro de cada ano, sendo objeto de 
deliberação até ao final do respetivo ano.

Artigo 8.º
Instrução das candidaturas
Cada candidatura tem que ser acompanhada 
dos seguintes documentos:
a) Para financiamento de cursos de formação:
i) Pedido de financiamento de acordo com 
formulário disponibilizado;
ii) Breve curriculum vitae (máximo página 
A4 com dois mil e quinhentos) caracteres 
incluindo espaços);
iii) Memorando de motivação para a 
frequência do curso (máximo mil duzentos e 
cinquenta caracteres incluindo espaços);
iv) Programa do curso a frequentar;
v) Previsão de despesas a haver com a 
deslocação e a inscrição;
vi) Declaração sob compromisso de honra 

de não recebimento de qualquer outro 
financiamento ou prémio.
b) Para financiamento de publicações:
i) Pedido de financiamento de acordo com 
formulário disponibilizado;
ii) Cópia da publicação;
iii) Fator de impacto da revista indexada onde 
ocorreu a publicação;
iv) Documentos de despesas havidas e 
inerentes à publicação;
v) Declaração sob compromisso de honra 
do não recebimento de qualquer outro 
financiamento ou prémio para despesas de 
publicação.

Artigo 9.º
Critérios de seriação das candidaturas para 
apoio a cursos de formação
1 - A avaliação de candidaturas para o 
financiamento de cursos de formação rege-se 
pelo somatório dos pontos atribuídos a 
critérios valorizados da seguinte forma:

a) Para médicos autónomos sem 
especialidade e médicos especialistas:

Critério Pontos

Adequação para a formação/exercício 
profissional e aplicação prática 1 a 5

Objetivos de formação 1 a 5
Categoria profissional:

Médico autónomo sem 
especialidade + 2

Médico especialista + 3

b) Para médicos da formação especializada do 
Internato Médico:

Critério Pontos

Adequação para a formação/exercício 
profissional e aplicação prática 1 a 5

Objetivos de formação 1 a 5
Categoria profissional:

Interno de Formação Especializada 
(≤ 2.º ano de FE) + 2

Interno de Formação Especializada 
(≥ 3.º ano de FE) + 3

2 - Em caso de empate proceder-se-á a 
sorteio na presença de dois ou mais membros 
do júri do FAFM.

Artigo 10.º
Critérios de seriação das candidaturas para 
apoio a publicação
1 - A avaliação de candidaturas para o 
financiamento de publicações rege-se pelo 
somatório dos pontos atribuídos a critérios 
valorizados da seguinte forma:

a) Para médicos autónomos sem 
especialidade e médicos especialistas:

Critério Pontos

Originalidade 1 a 5
Relevância para a prática clínica 1 a 5
Categoria profissional:

Médico autónomo sem 
especialidade + 2

Médico especialista + 3
Fator do quartil de impacto da 
publicação + 1 a + 4

b) Para médicos da formação especializada do 
Internato Médico:

Critério Pontos

Originalidade 1 a 5
Relevância para a prática clínica 1 a 5
Categoria profissional:

Interno de Formação Especializada 
(≤ 2.º ano de FE) + 2

Interno de Formação Especializada 
(≥ 3.º ano de FE) + 3

Fator do quartil de impacto da 
publicação + 1 a + 4

2 - Em caso de empate proceder-se-á a 
sorteio na presença de dois ou mais membros 
do júri do FAFM.

Artigo 11.º
Poderes do júri
O júri, designado por Comissão do FAFM, 
é responsável pela valorização das 
candidaturas apresentadas e pode pedir, 
sempre que considere necessário, parecer 
aos Colégios das Especialidades para 
valorização de critérios técnicos.

Artigo 12.º
Publicação das listas de ordenação final
As listas com a ordenação final das 
candidaturas aprovadas serão publicitadas no 
site da Ordem dos Médicos com indicação do 
valor de cada um dos financiamentos.

Artigo 13.º
Composição e nomeação da Comissão do 
FAFM
1 - A Comissão do FAFM, responsável pela 
valorização das candidaturas, é nomeada pelo 
Conselho Nacional da Ordem dos Médicos 
sendo constituída por 5 membros assim 
designados:
a) Um coordenador médico indicado pelo 
Conselho Nacional;
b) Quatro vogais, sendo três médicos 
designados por cada uma das regiões da 
Ordem dos Médicos e um médico indicado 
pelo Conselho Nacional do Médico Interno.
2 - A impossibilidade definitiva da presença 
de um membro da Comissão leva à sua 
substituição pelo órgão que o designou.

Artigo 14.º
Casos omissos
Qualquer caso omisso no presente 
regulamento será deliberado em Conselho 
Nacional.

Artigo 15.º
Entrada em vigor
O presente regulamento, aprovado em 
Conselho Nacional, entra em vigor no ano 
económico de 2018.

[2018.10.29] 
O Bastonário, Miguel Guimarães.



José Guimarães dos 
Santos é um dos membros 
fundadores da Casa 
do Médico e presidiu o 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos durante três 
mandatos. No dia 20 de 
outubro, foi agraciado com 
a 5ª Distinção de Mérito 
em Gestão dos Serviços 
de Saúde, numa cerimónia 
que decorreu no Salão 
Nobre da SRNOM e reuniu 
várias personalidades da 
medicina. 
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5ª Distinção de 
Mérito em Gestão 
dos Serviços de 
Saúde 2018 
ORDEM DOS MÉDICOS DISTINGUE  
JOSÉ GUIMARÃES DOS SANTOS 

dos e em número suficiente. Foi um dos 
fundadores da Sociedade Portuguesa de 
Oncologia, da qual foi presidente, tendo 
sido igualmente presidente de diversas 
sociedades nacionais ligadas a essa es-
pecialidade. Foi um dos principais im-
pulsionadores dos grupos de estudo do 
Cancro da Mama, do Cancro Gineco-
lógico, do Cancro Digestivo e de vários 
outros. A nível internacional, foi presi-
dente da European Surgical Society of 
Oncology (ESSO) e um dos membros 
fundadores da Federação Mundial das 
Sociedades de Oncologia Cirúrgica 
(WFSOS). O seu contributo distingue-
-se nomeadamente pela visão do cancro 
como uma patologia que requer o envol-
vimento de várias especialidades, de-
fendendo e aplicando sempre o conceito 
da multidisciplinaridade. De José Gui-
marães dos Santos destaca-se, além da 
componente científica e do contributo 
para a defesa da profissão, a capacidade 
e espírito de liderança, também notórias 
no diálogo e no ensino dos mais novos.

DISTINGUIR QUEM MERECE 
António Araújo inaugurou a cerimónia 
afirmando ser uma honra para o Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, ver mais um médico do Norte 
receber este prémio. “Esta é uma dis-
tinção nacional que vai destacar um 
médico do Porto por quem tenho ele-
vada estima”, adiantou o presidente do 

A Distinção de Mérito em Ges-
tão dos Serviços de Saúde, atri-
buída pela primeira vez em 

2014, é uma iniciativa da Competência 
em Gestão dos Serviços de Saúde da Or-
dem dos Médicos. A ação visa “assinalar 
o contributo de um médico que se tenha 
distinguido ao longo do seu percurso 
profissional em matérias como a gestão 
de serviços, liderança de equipas e/ou a 
administração hospitalar”. Nas edições 
anteriores, a Ordem dos Médicos dis-
tinguiu Paulo Mendo, Manuel Antunes, 
Eduardo Barroso e Sobrinho Simões. 
Este ano, a 5.ª Distinção foi atribuída 
a José Guimarães dos Santos, numa 
cerimónia que teve lugar no Salão No-
bre do Centro de Cultura e Congressos 
da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), no passado dia 
20 de outubro. 
José Guimarães dos Santos é um dos 
membros fundadores da Casa do Mé-
dico e foi presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da OM durante três man-
datos. Para além do seu contributo para 
o desenvolvimento da Ordem dos Médi-
cos, é um nome incontornável da cirur-
gia oncológica e da implementação do 
Centro do Porto do Instituto Português 
de Oncologia de Francisco Gentil. Che-
gou a diretor da instituição, batendo-se 
sempre por tornar o IPO – Centro do 
Porto num hospital moderno, bem equi-
pado e com profissionais bem prepara-
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CRNOM, referindo-se ao 
homenageado. A apresentar 
o evento, Miguel Sousa Ne-
ves, presidente da Direção 
da Competência em Ges-
tão dos Serviços de Saúde 
da OM, frisou que “em boa 
hora, a Ordem dos Médicos 
resolveu criar esta compe-
tência”, numa altura em 
que ainda se falava pouco 
sobre assuntos de gestão. 
O dirigente aproveitou a 
oportunidade para comen-
tar o estado do SNS, afir-
mando que para responder 
ao “aumento das necessi-
dades em saúde”, devemos 
ter em conta o “avanço da 
tecnologia” e “olhar para as 
questões relacionadas com 
a gestão em saúde com al-
gum cuidado, ponderando 
as suas variáveis”. Depois 
de revelar que o nome de 
José Guimarães dos San-
tos tinha sido aprovado por 
unanimidade, coube a Da-
vide Carvalho, presidente 
da Sociedade Portuguesa 
de Endocrinologia, Diabe-
tes e Metabolismo apresen-
tar o homenageado. “Uma 
sociedade sem memória, é 
uma sociedade sem valores. 
O reconhecimento das per-
sonalidades que marcaram 
as nossas instituições e o 
rumo da nossa sociedade é 
um dever que pode e deve 
orientar os mais novos num 
caminho de um futuro mais 
justo e promissor”, come-

çou por declarar Davide Carvalho. De-
pois, recordou como conheceu o “amigo” 
José Guimarães dos Santos e destacou 
as suas principais qualidades, entre elas 
a “dedicação, capacidade de trabalho e 
liderança, visão estratégica, humildade 
e carisma”. E além de enunciar os feitos 
de que o vencedor da 5.ª Distinção de 
Mérito em Gestão dos Serviços de Saúde 
foi responsável ao longo do seu percurso 
profissional, não esqueceu o “contributo 
determinante para a estruturação atual 
da Ordem dos Médicos” dada por José 
Guimarães dos Santos.
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relembrou a compra dos terrenos e ins-
talações para a atual Casa do Médico 
como um “trabalho de cooperação e so-
lidariedade entre todos”. “A Ordem dos 
Médicos está num bom caminho e deve 
ser defendida pelos seus médicos, que 
devem ter como prioridade a medicina 
e os seus doentes. Reencontrei pessoas 
que já não via há anos e essa aproxima-
ção só é possível devido ao trabalho da 
Ordem dos Médicos e dos seus repre-
sentantes”, garantiu José Guimarães 
dos Santos. 

A POSIÇÃO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS
A cerimónia ficou ainda marcada pelo 
reconhecimento formal da Ordem dos 
Médicos do trabalho desenvolvido por 
José Guimarães dos Santos, quer no 
IPO– Porto, quer na própria Ordem dos 
Médicos. No seu discurso, o bastonário 
da OM descreveu-o como “um ser hu-
mano de qualidades raras e um bom 
médico, que sempre colocou o doente 
acima de tudo o resto e que, por isso, 
sempre defendeu a qualidade da me-
dicina”. Miguel Guimarães destacou o 
contributo do cirurgião para a Ordem 
dos Médicos, quer no crescimento da 
Secção Regional do Norte, quer no de-
senvolvimento dos colégios de especia-
lidade. “Desempenhou um importante 
papel na organização interna da Ordem 
dos Médicos e na defesa da dignidade da 
profissão médica”, sublinhou o bastoná-
rio. Após enunciar os motivos que tor-
nam Guimarães dos Santos “um grande 
merecedor deste prémio”, Miguel Gui-
marães deixou uma mensagem mais 
profunda: “A capacidade de diálogo e 
de ensino dos mais novos foi sempre 
uma prioridade e, hoje em dia, ela é 
cada vez mais necessária. Temos um 
SNS que tem perdido algumas das suas 
características e, por isso, têm aumen-
tado as desigualdades em saúde. Temos 
que reforçar a capacidade de resposta 
do SNS, isso é essencial para manter a 
qualidade da medicina e o acesso a uma 
saúde de qualidade. Temos que mostrar 
aos portugueses que estamos a defender 
a causa pública, o bem comum, os nos-
sos jovens. Devemos ter capacidade para 
resolver os problemas de forma eficaz. 
Doutor Guimarães dos Santos, precisa-
mos de si!”, concluiu. n

JOSÉ GUIMARÃES DOS SANTOS

Nasceu em 17 de Outubro de 1934 na Casa do 
Ribeiro, freguesia de S. João de Ver, concelho da 
Vila da Feira. Concluiu o ensino primário na Escola 
Primária da Vila da Feira. No ensino secundário 
frequentou o Colégio dos Carvalhos e o Liceu 
Alexandre Herculano (6° e 7° anos). Licenciou-se 
em Medicina na Universidade de Coimbra em 
Julho de 1958.
Especializou-se em Cirurgia nos Estados Unidos, 
com uma pós-graduação no Hospital Mount Sinai, 
de Julho de 1961 a Março de 1968.  Exerceu fun-
ções de Chefe de Residentes. Exerceu funções de 
Assistente e Instrutor da Escola Médica de Mount 
Sinai. Destacado em Timor, de Abril de 1969 a 
Julho de 1971, como Capitão-Médico. Foi Director 
de Cirurgia do Hospital Militar de Dili (atividade 
cirúrgica castrense). Exerceu funções de Director 
do Serviço de Cirurgia e de Director Clínico do 
Hospital Central Dr. Fernando Carvalho, em Dili.
Após Provas, obtém os títulos de Especialista 
de Cirurgia Geral pelo «American Board of 
Surgery» dos Estados Unidos e o de Cirurgia 
Geral e Vascular pela Ordem dos Médicos. Em 
Janeiro de 197 2 foi contratado pela Mesa da 
Santa Casa da Misericórdia de Braga. Criou a 
Unidade de Cirurgia Vascular no Hospital de S. 
Marcos, que dirigiu até 1974. Em Fevereiro de 
1974 é contratado, após concurso público, como 
Assistente de Cirurgia do Instituto Português de 
Oncologia. Em Maio de 1974 é eleito para presidir 
à Comissão Instaladora do Centro do Porto, e 
em Abril de 1975 é nomeado Presidente da Co-
missão Instaladora. Em 1978 é nomeado como 
primeiro Director do Centro do Porto do Instituto 
Português de Oncologia. Presidiu à Direção do 
IPO–Porto durante 19 anos. Foi Director do Depar-
tamento de Cirurgia até 17 de Outubro de 2004.  
Exerceu inúmeros outros cargos e funções de 
que se destaca:
Presidente do Conselho Regional do Norte e 
Vice-Presidente do Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos; Delegado de Portugal 
às Reuniões da União Internacional Contra o 
Cancro (Buenos Aires, Seattle, Budapeste e 
Hamburgo); Presidente da Comissão Cientifica 
da 34ª Assembleia Médica Mundial; Membro 
do Conselho Nacional de Oncologia; Membro 
do Board e Presidente da Comissão de Acre-
ditação da Federação Mundial das Sociedades 
de Oncologia Cirúrgica; Presidente da Comissão 
de Coordenação Nacional do Programa Europa 
Contra o Cancro; Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia; Presidente do Grupo 
Cooperativo Cancro Digestivo; Presidente da 
Associação Portuguesa dos Médicos em Direção 
e Gestão; Membro da Comissão Coordenadora do 
Mestrado em Oncologia; Professor Catedrático 
Convidado do ICBAS; Regente da Disciplina de 
Oncologia Cirúrgica; Regente da Disciplina de 
Oncologia do Curso de Medicina Dentária do 
ISCS-Norte; Presidente Conselho de Gerência 
do Hospital da Prelada (Dr. Domingos Braga da 
Cruz); Presidente do Comité de Cirurgia Gas-
trointestinal da EORTC; Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto.
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Tudo o 
que fiz 
deve-se aos 
colaboradores 
excecionais 
que tive ao 
longo da 
minha vida, 
com uma 
enorme 
capacidade 
para inovar”

Impossibilitado de estar presente na 
cerimónia, o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma 
mensagem para saudar a iniciativa, a 
classe médica e o homenageado. “É in-
concebível pensar em Portugal sem 
pensar na saúde dos portugueses. Como 
impensável é pensar na saúde dos por-
tugueses sem pensar nos médicos, na 
sua vocação, na sua formação, no seu 
apostolado social e cívico, no seu contri-
buto para o desenvolvimento humano, 
a justiça e a coesão comunitárias. Que 
esta distinção atribuída a José Guima-
rães dos Santos seja um exemplo para 
as gerações futuras dos médicos por-
tugueses”, escreveu na mensagem lida 
por Maria Amélia Ferreira, consultora 
do Presidente da República para a área 
da saúde. 

O “DISCURSO” DO HOMENAGEADO
“Tudo o que fiz deve-se aos colaborado-
res excecionais que tive ao longo da mi-
nha vida, com uma enorme capacidade 
para inovar. Essa colaboração com to-
dos os profissionais de saúde, desde mé-
dicos, enfermeiros a auxiliares, é que 
determinaram o sucesso da minha car-
reira e me deram prestígio”. Foi assim 
que José Guimarães dos Santos expres-
sou o seu agradecimento, num momento 
que definiu como uma “conversa” e não 
como um discurso. O cirurgião relatou 
alguns episódios e experiências que vi-
veu nos vários hospitais e países em 
que trabalhou, desde Timor, Goa e Por-
tugal, frisando a tónica do trabalho em 
equipa e a importância de “saber clínica, 
a base da medicina”.  Não esquecendo o 
seu percurso na SRNOM, o premiado 



Com um “painel de excelência”, 
como caracterizou o presidente 
do Conselho Regional do 
Norte, António Araújo, a sede 
da SRNOM acolheu, no dia 18 
de Outubro, a sessão final das 
conferências O Norte da Saúde 
2018, dedicadas à discussão 
dos cuidados de saúde 
primários. Através do exemplo 
apresentado pelo ACES Cávado 
III - Barcelos/Esposende, 
percebeu-se como é possível 
melhorar a articulação entre 
hospitais e centros de saúde.

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

ticulação entre cuidados hospitalares e 
primários. “Temos de perceber se existe 
mais eficácia e eficiência em deslocar 
consultores aos ACES, ou obrigar a que 
os utentes se dirijam aos hospitais”, pro-
blematizou o responsável. 
O ACES onde exerce coordenação clí-
nica deu um primeiro exemplo desta ar-
ticulação com o projeto “Gestão do Per-
curso do Utente com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crónica (DPOC) ”, vencedor 
do Prémio Saúde Sustentável 2018 para 
a área dos CSP. O ponto de partida para 
o trabalho, de acordo com Fernando Fer-
reira, foi perceber que só existia “2,1% de 
população diagnosticada com DPOC e 
11,6% com consulta de cessação tabágica 
no ACES”. Uma avaliação subestimada, 
que justificava uma intervenção. “O que 
fizemos foi projetar uma mudança or-
ganizacional, com diagnóstico precoce, 
reorganização das práticas assistenciais 
com cessação tabágica, reabilitação res-
piratória, consulta de nutrição, psicolo-
gia, plano individual de cuidados e litera-

18 OUT :: PORTO

Nas conferências O Norte da Saúde 
2018, faltava trazer o debate so-
bre os Cuidados de Saúde Pri-

mários (CSP) ao Porto, para completar a 
volta às cinco sub-regiões. Aconteceu a 18 
de Outubro, na Secção Regional do Norte, 
numa sessão que teve como foco central 
a discussão de um estudo de caso: a inte-
gração entre o ACES Cávado III - Barce-
los/Esposende e os cuidados hospitalares. 
O presidente do Conselho Clínico e de 
Saúde do ACES, Fernando Ferreira, co-
meçou por focar o aspecto da gestão da 
doença crónica, área em que defende um 
“papel central” para os cuidados primá-
rios. A referenciação hospitalar, na pers-
petiva do médico, deve acontecer apenas 
em “situações agudas” e sob coordenação 
“efetiva” do médico de família. A este pro-
pósito, o convidado recordou que os hos-
pitais públicos têm diversas opções para 
o doente crónico, que incluem o serviço 
de urgência, a consulta externa e a con-
sultoria, sendo este ponto aquele em que 
pode haver uma melhoria efetiva de ar-

CICLO DE 
CONFERÊNCIAS
“O NORTE DA 
SAÚDE”
Perspetivas  
sobre os Cuidados  
de Saúde Primários

É possível melhorar 
a articulação entre 
cuidados 
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cia em saúde”. Esta última 
virada “não apenas para os 
utentes, mas também para 
os profissionais”. Foi criado 
um manual de procedimen-
tos, que incorporou as diver-
sas práticas multidisciplina-
res descritas e a realização 
das espirometrias nos cen-
tros de saúde. O sucesso da 
iniciativa, de acordo com 
o convidado, “é a prova de 
que um trabalho de equipa 
funciona”. 

Outro exemplo citado por Fernando Fer-
reira centrou-se na gestão da consulta 
aberta, como alternativa à urgência hos-
pitalar. Antes de apresentar o trabalho do 
seu ACES nesta matéria, o responsável 
clínico deixou uma provocação: “São as 
necessidades dos utentes que justificam 
os SAP e os SASU? Ou será que eles vão 
a esses serviços porque não os atendem 
nas suas unidades?”. Lançada a questão 

“São as 
necessidades 
dos utentes 
que justificam 
os SAP e os 
SASU? Ou será 
que eles vão a 
esses serviços 
porque não os 
atendem nas 
suas unidades?”
Fernando Ferreira

“Era necessário 
acabar com 
os espartilhos 
típicos da 
administração 
pública”
Rui Cernadas

para o debate, o convidado salientou que, 
num estudo feito entre 2016 e 2018, que 
compara a afluência entre os cuidados 
primários e as urgências no Hospital de 
Barcelos, verifica-se que “quando os cen-
tros de saúde oferecem mais consulta 
aberta, há uma diminuição de procura 
nas urgências”. O estudo refletiu um con-
junto de boas práticas implementadas 
pelo ACES, que incluíram reforço de ho-
rário e profissionais na consulta aberta 
e “um sistema de vasos comunicantes”, 
em que os doentes eram encaminhados 
para as unidades que registavam menos 
afluência. “É um exemplo que devia ser 
replicado noutros locais”, comentou Fer-
nando Ferreira, recordando que bastou 
“um entendimento entre responsáveis” 
para obter estes resultados. “Queremos 
ou não queremos centrar o doente em to-
dos os  cuidados?”. 

“MELHORIA IMENSA”
Luciana Couto, professora da FMUP e 
especialista em Medicina Geral e Fami-
liar (MGF), foi uma das intervenientes no 
comentário à exposição do colega de Bar-
celos. A docente assumiu uma posição 
mais optimista sobre esta realidade, con-
siderando que a sua “experiência de 40 
anos” permite “verificar que houve uma 
melhoria imensa” nesta área. Não obs-
tante a “maior credibilização” da MGF, 
a também presidente do Conselho Sub-
-regional do Porto da Ordem dos Médicos 
considerou que há trabalho a fazer e deu 
o exemplo: “Quando se acha que o eixo do 
sistema de saúde não está tanto nos cui-
dados primários, basta olhar para a ques-
tão dos internamentos evitáveis para se 
perceber como essa visão é errada”. 
Já Rui Cernadas, médico de família e 
ex-dirigente da ARS Norte, mostrou-se 
mais cáustico sobre este fenómeno, as-
sumindo que “se continua a discutir as 
mesmas coisas há 40 anos”. Para o es-
pecialista, “era necessário acabar com os 
espartilhos típicos da administração pú-
blica” e promover uma maior autonomia 
na gestão das unidades. “Gostava muito 
que acabassem com os SAP e os SASU”, 
considerou, ainda que admita essa im-
possibilidade no curto prazo. Cernadas 
sublinhou também a importância que os 
CSP terão no futuro ao nível da doença 
crónica, perspectivando uma “prevalên-
cia assustadora”. n
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Promovido pelo CRNOM 
e realizado por docentes e 
investigadores do Instituto 
Politécnico de Bragança, o estudo 
“Determinantes da fixação dos 
médicos no espaço laboral – uma 
perspetiva dos profissionais de 
medicina” é um estudo que visa 
avaliar os principais motivos que 
levam os médicos a se fixarem 
ou não no interior no país. Os 
resultados preliminares foram 
apresentados em duas sessões 
públicas, a 12 de novembro 
na SRNOM, no Porto, e a 7 de 
dezembro em Bragança. 

RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO PROMOVIDO PELO 
CRNOM FORAM APRESENTADOS PUBLICAMENTE

temas abordados. Esta iniciativa acabou 
por se revelar um momento de reflexão, 
debate e exposição de ideias por parte 
de uma motivada amostra de profis-
sionais médicos, que apresentaram as 
suas problemáticas e os constrangimen-
tos das realidades em vivência. Daqui 
emergiu então o convite, formulado por 
António Araújo, em representação do 
CRNOM, para a professora Maria Au-
gusta Branco, do Instituto Politécnico 
de Bragança (IPB), aprofundar o estudo 
desta problemática. Assim nasceu o 
estudo “Determinantes da fixação dos 
médicos no espaço laboral – uma pers-
petiva dos profissionais de medicina”, Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

n REFLEXÃO: 
DEMOGRAFIA MÉDICA  

E stávamos em Outubro de 2017 
quando Maria Augusta Branco 
recebeu um convite de António 

Andrade, presidente do Conselho Sub-
-Regional de Bragança da Ordem dos 
Médicos, para integrar um painel de dis-
cussão pública que tinha como objetivo 
genérico desenvolver algumas reflexões 
sobre a demografia médica na região. 
A desertificação e a falta de financia-
mento, a rede hospitalar e as carências 
em recursos humanos, o acesso dos jo-
vens das regiões mais interiores à uni-
versidade, a influência da emigração, a 
natalidade, o papel das autarquias e as 
condições de fixação foram alguns dos 

ESTUDO

Determinantes da fixação no 
espaço laboral – uma perspetiva 
dos profissionais de medicina
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coordenado por Maria Au-
gusta Branco e desenvolvido 
por mais nove investigadores. 
Conhecer as variáveis consi-
deradas determinantes para a 
tomada da decisão de perma-
necer ou sair do espaço labo-
ral, numa perspetiva dos pro-
fissionais de medicina, bem 
como a relação de causalidade 
entre as variáveis sociodemo-
gráficas, socioeconómicas e 
institucionais era o objetivo 
geral. Para o efeito, foi con-
cebido um estudo “quantita-
tivo, observacional, transver-
sal e analítico”, assente num 
questionário composto por 48 
perguntas, enviado por email 
aos médicos inscritos na SR-
NOM. De carácter anónimo 
e voluntário, o estudo incidiu 
depois sobre uma amostra 
de 1180 respostas, tendo sido 
comparados – quanto aos de-
terminantes da fixação no es-
paço laboral – médicos com 
exercício funcional numa 
entidade pública ou privada 
nas zonas do litoral norte 
e interior norte. A amostra 
era constituída maioritaria-
mente pelo género feminino, 
sendo a média de idades de 
42 anos para as mulheres e 
48 anos para os homens. A 
maior parte dos respondentes 
residia e trabalhava no Porto, 
seguido de Braga e Viana do 
Castelo. As regiões de Bra-
gança e Vila Real tiveram 
naturalmente uma menor 
representatividade. 
Os resultados do estudo foram 
apresentados publicamente 
em duas sessões: a 12 de no-
vembro, na SRNOM, no Porto, e a 7 de 
dezembro no Conservatório de Música 
e Dança, em Bragança. Vários membros 
do CRNOM marcaram presença nestas 
sessões, bem como Orlando Rodrigues, 
presidente do IPB, e Paulo Xavier, vi-
ce-presidente da Câmara Municipal de 
Bragança, que deram nota da sua preo-
cupação, reconheceram a relevância 
do estudo e endossaram alguma res-
ponsabilidade à tutela. “A capacidade 
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científica e de investigação e a inovação 
são condições essenciais para tornar as 
unidades de saúde atrativas”, salientou 
o presidente do IPB.

RESULTADOS
A maioria dos respondentes (n=925) 
eram residentes no Litoral Norte e 
pouco mais de 20% trabalhava num lo-
cal distinto do da sua residência. Quem 
residia e trabalhava no mesmo local ti-

É a primeira vez 
que se desenvolve 
um estudo com 

base científica para 
provar à tutela aquilo para 
que temos vindo a alertar 
ao longo dos anos. Neste 
estudo, temos cerca de 
10% da população médica 
do norte do país, e agora 
queremos replicar isto a 
nível nacional. Iremos 
alargar o estudo a toda 
a realidade portuguesa, 
no sentido de perceber 
se estas aspirações que 
verificámos no norte 
também se sentem 
noutras regiões do país, 
e vamos enviar todas 
estas conclusões para o 
Ministério da Saúde, para 
que tomem consciência do 
que se está a passar e qual 
é a realidade do interior”.
António Araújo

nha “duas vezes mais probabi-
lidade de querer ficar” e, entre 
os que não residiam no local 
onde trabalhavam, a proba-
bilidade de ficar se o nível de 
diferenciação do hospital ou 
centro de saúde fosse elevado 
era quatro vezes superior. Os 
médicos que optaram por fi-
xar-se no Litoral Norte aten-
deram a ter sido aí o seu local 
de formação/exercício da es-
pecialidade pretendida e va-
lorizaram as boas referências 
do serviço e o grau de diferen-
ciação da instituição. Por seu 
lado, os médicos que optaram 
por fixar-se no Interior Norte 
valorizaram em especial a ex-

petativa de progressão na carreira. A 
melhor remuneração não parece ser de-
terminante para os médicos tomarem 
decisões acerca da fixação do seu local 
de trabalho. 
O problema da não fixação é claramente 
uma questão multifatorial. Entre as de-
terminantes mais importantes para os 
médicos não permanecerem no Interior 
Norte surge destacado o problema do 
afastamento da família/cônjuge, o re-



n	Motivações profissionais mais relevantes, por ordem decrescente: 
1. Formação e exercício da especialidade pretendida 
2. Boas referências do serviço 
3. Exercício no local pretendido 
4. Nível de diferenciação da instituição e o nível de organização do serviço 

Diferenças entre Interior Norte e Litoral Norte:

Interior Norte Litoral Norte
Formação e exercício da especialidade 
pretendida

Formação e exercício da especialidade 
pretendida

Expetativa de progressão na 
especialidade e na carreira Boas referências do serviço

Exercício no local pretendido Exercício no local pretendido

Boas referências do serviço Diferenciação da instituição

n	Determinantes mais importantes para NÃO permanecerem:
1. Expetativa de não diferenciação 
2. Expetativa de não progressão na carreira 
3. Afastamento da família 
4. Carga horária excessiva
5. Afastamento do cônjuge 

Diferenças entre Interior Norte e Litoral Norte:

Interior Norte Litoral Norte

Afastamento da família Expetativa de não progressão na carreira

Expetativa de não diferenciação Expetativa de não diferenciação
Afastamento do cônjuge Carga horária excessiva
Expetativa de não progressão na carreira Conflitos institucionais

Falta de diversidade cultural e de lazer

n	Motivações que levam os médicos a trocar o local de trabalho por outro: 
1. Afastamento da família
2. Expetativa de não diferenciação
3. Expetativa de não progressão na carreira 
4. Afastamento do cônjuge
5. Oferta de trabalho no setor público

n	Apresentam maior probabilidade de se fixarem no espaço laboral os médicos que: 
1. Trabalham em instituições privadas e público-privadas
2. Têm oportunidade de contrato a tempo indeterminado 
3. São assistentes graduados
4.  Estão numa área hospitalar
5. Têm uma segunda atividade paralela
6. Não têm que se mobilizar a nível institucional 
7. Têm viatura própria 

n	Motivações extraprofissionais que fazem com que os médicos tomem as suas decisões: 
1. Oportunidades educativas para os filhos
2. Proximidade da família
3. Oportunidade para o cônjuge trabalhar na região
4. Proximidade do cônjuge 

n	Perfil de quem tende a fixar-se no seu espaço laboral: homem, casado, acima dos 50 
anos, assistente graduado, com local de trabalho no Porto, em instituição público-privada, 
na área dos cuidados hospitalares

n	Perfil de quem não se fixa: mulher, jovem, solteira, interna de formação específica, local 
de trabalho no Interior Norte, numa instituição pública e na área dos cuidados de saúde 
primários

«Determinantes da fixação no espaço laboral – uma 
perspetiva dos profissionais de medicina»
SÍNTESE DOS RESULTADOS APRESENTADA POR MARIA AUGUSTA BRANCO

Equipa de Investigação: Ana Façanha, Alcina Nunes, Ana Catarina Pires, António An-
drade, Clara Esteves Jorge, Diana Pedrosa, Filipe Vaz, Luís Cadinha, Romeu Pires.
Coordenação do Projeto:  Maria Augusta Romão da Veiga Branco
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ceio de não diferenciação – uma 
vez que os hospitais do interior 
do país são mais generalistas, 
quando comparados com os dos 
grandes centros urbanos. Em 
terceiro lugar surge a falta de 
perspetivas de carreira profis-
sional e a falta de diversidade 
cultural e de lazer.
Quais são, então, as motivações 
extraprofissionais relevantes 
para a escolha e fixação do local 
trabalho por parte dos médicos? 
No topo da lista surge a existên-
cia de condições para manter a 
família junta, com boas opor-
tunidades educativas para os 
filhos e de emprego para o côn-
juge na região.
No estudo é traçado ainda o per-
fil do profissional que tende a 
fixar-se no local de trabalho: é 
do sexo masculino, casado, as-
sistente graduado sénior, da 
área dos cuidados hospitalares, 
natural e a trabalhar no Litoral. 
Já quem tende a não se fixar é 
do género feminino, jovem, sol-
teiro, interno de especialidade 
e da área dos cuidados de saúde 
primários.
No ano passado, já a OCDE cha-
mava a atenção para este pro-
blema no seu relatório Health 
at a Glance 2017, em que incluía 
Portugal no grupo de países 
onde é maior a disparidade en-
tre os médicos a trabalhar em 
zonas urbanas (5,4 por mil ha-
bitantes) e zonas rurais (3,2 por 
mil habitantes). Entre as possí-
veis justificações então avança-
das pela OCDE para esta dispa-
ridade estavam já a preocupação 
dos médicos com possíveis limitações na 
evolução na carreira, a falta de massa 
crítica para construir uma equipa, a 
menor oferta educacional para os filhos 
e de oportunidades de trabalho para o 
cônjuge.
Além dos incentivos, a OCDE sugeria 
então medidas como a descentralização 
das escolas médicas, a regulação do local 
onde os jovens médicos vão exercer e a 
reorganização dos serviços para melho-
rar as condições de trabalho, de forma a 
conseguir reverter este cenário. n



MÉDICOS NÃO SE FIXAM 
NO INTERIOR POR NÃO 
QUEREREM FICAR 
LONGE DA FAMÍLIA 

  PÚBLICO [2018.11.12] 
:: «Mais do que incen-
tivos financeiros, “o 
que os médicos que-
rem é realizar-se pro-

fissionalmente e ter condições para ter 
consigo a família e criar os filhos”, diz 
presidente da Ordem dos Médicos do 
Norte, António Araújo.»
https://www.publico.pt/2018/11/12/sociedade/noticia/
medicos-1850818
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O que motiva 
os médicos 
tem a ver 

com a diferenciação 
do hospital, a 
disponibilidade para 
poderem desenvolver 
projetos, terem as suas 
áreas de especialidade, 
nas quais gostariam 
de fazer formação, e 
um contexto facilitador 
das suas expetativas 
pessoais. Desmotiva-
os o facto de as 
instituições não terem 
diferenciação, não 
serem conceituadas, 
não haver estes 
mecanismos e 
equipamentos para 
trabalharem e que 
não haja possibilidade 
de conciliarem a sua 
vida pessoal e familiar. 
Não há evidências 
significativas de que a 
componente monetária 
esteja implícita nas 
motivações para a 
escolha do local de 
trabalho por parte da 
população médica. Se 
os locais do interior 
tiverem uma oferta, do 
ponto de vista científico, 
para os médicos 
fazerem a sua formação 
de especialidade, 
essa é uma variável 
significativa para se 
fixarem nestes locais”.
Maria Augusta Branco

Temos vindo 
a chamar a 
atenção da 

tutela de que para 
fixar médicos no 
interior não basta 
apenas aumentar o 
seu vencimento. […]
Têm que ser criadas 
condições, e isso só 
se consegue com 
investimento nas 
instituições e no 
Serviço Nacional de 
Saúde. 

O distrito de 
Bragança vai viver, 
num prazo de 5 a 6 
anos, uma situação 
dramática, com 
a reforma de um 
número elevado de 
médicos. É necessário 
criar condições para 
atrair mais médicos 
para esta região, 
acelerar concursos 
e abrir as vagas no 
interior do país. A 
mais-valia do SNS 
são os seus recursos 
humanos e se eles 
não se sentirem 
bem nos seus locais 
de trabalho, com 
projetos de realização 
pessoal e profissional, 
dificilmente vêm para 
o interior norte do 
país. 

A Ordem dos Médicos 
tem tentado encontrar 
mecanismos para 
que os jovens, 
durante o tempo da 
especialidade, passem 
alguns meses nos 
hospitais do interior 
do país. Queremos 
que eles conheçam 
esta realidade e 
encontrem motivos 
para se fixarem.”
António Araújo

ESTUDO CONCLUIU QUE NÃO É O SALÁRIO QUE 
LEVARÁ JOVENS MÉDICOS PARA O INTERIOR 

  DN [2018.11.12] :: «(…) Os resultados foram apresentados hoje, no Porto, 
e indicam que os principais motivos que levam os clínicos a rejeitarem 
fixar-se nas regiões interiores Norte “são o afastamento da família, a 
expectativa de não diferenciação profissional, a expectativa de não 
progressão na carreira e a falta de diversidade cultural e de lazer”. (…) 

António Araújo defende, também, que há que “fazer sentir aos médicos que conseguem 
realizar lá as suas carreiras com condições profissionais” e isso “tem a ver com a melhoria 
dos locais”, no caso das unidades de saúde. “Tem a ver com investimento, de forma a 
que se tornem atrativas, requer investimento nas unidades de saúde, na sua dignificação”, 
acrescentou. Os resultados deste estudo vão ser enviados à tutela para que “tome noção 
do que se passa” e de que “não vale a pena tomar medidas isoladas, se não olhar a global”, 
salientou o responsável do Conselho Regional da Ordem.»
https://www.dn.pt/lusa/interior/estudo-concluiu-que-nao-e-o-salario-que-levara-jovens 
-medicos-para-o-interior-10170146.html



20 ENTREVISTA

ENTREVISTA  
ANTÓNIO SOUSA 
PEREIRA 

António Sousa 
Pereira, antigo 
diretor do Instituto 
de Ciências 
Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS), 
foi eleito 20.º reitor 
da Universidade 
do Porto para o 
mandato 2018-
2022, sucedendo 
a Sebastião Feyo 
de Azevedo, que 
ocupava o cargo 
desde 2014. 
Licenciado, mestre e 
doutor em Medicina 
pela Universidade do 
Porto, desenvolveu 
toda a sua carreira 
académica no ICBAS 
e abraça agora um 
novo desafio. A 
Universidade do 
Porto conta, este ano 
letivo, com cerca de 
30 mil estudantes, 
dos quais mais de 4 
mil são estrangeiros. 
Em entrevista à 
«nortemédico», 
António Sousa 
Pereira partilhou 
os principais 
objetivos para levar 
a Universidade do 
Porto mais longe. 

“Elevar a 
qualidade, 
competitividade 
e notoriedade da 
Universidade do 
Porto”

(nortemédico) – Dedicou “toda a 
sua vida académica” à Universi-
dade do Porto. Qual foi a grande 
motivação desta candidatura a 
20º Reitor da instituição?
(António Sousa Pereira) – Na al-
tura afirmei que encarava a 
minha candidatura como um 
imperativo de cidadania, preci-
samente por considerar que o 
percurso que realizei na Univer-
sidade do Porto, em particular os 
14 anos como diretor do ICBAS, 
me conferiam as capacidades ne-
cessárias para um bom desempe-
nho enquanto Reitor da Univer-
sidade. A verdade é que, numa 
altura em que o Ensino Superior 
português enfrenta desafios que 
implicam a mobilização interna 
da Universidade, a procura de 
consensos e a promoção do seu 
reconhecimento externo, tive 
a convicção de ser a pessoa in-
dicada para executar a princi-
pal missão de um Reitor: agre-
gar vontades, animar equipas e, 
muito principalmente, garantir 
a participação ativa de toda a co-
munidade académica nos proces-
sos de decisão.

Qual é a estratégia que tem deli-
neada para a UP?
O meu plano de ação visa refor-
çar a Universidade do Porto no 
papel de instituição de relevo in-
ternacional, comprometida com 
o desenvolvimento regional e na-
cional, através do ensino e inves-
tigação de excelência. A estra-
tégia passa, por isso, por elevar 

a qualidade, competitividade e notorie-
dade da Universidade, reorientando e 
consolidando o trabalho que vinha de-
trás e implementando novas linhas de 
intervenção estratégica.

Apostar na interdisciplinaridade no seio 
da instituição, na afirmação externa, na 
melhoria dos serviços e na aproximação 
aos estudantes passam pelos objetivos? 
Precisamente. Fomentar um maior nú-
mero de colaborações entre faculdades 
e departamentos, quer no ensino, quer 
na investigação, reforçar a abrangência 
internacional da Universidade e, muito 
particularmente, colocar o estudante no 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia UP



21

centro do processo de ensino-aprendiza-
gem são alguns dos objetivos definidos 
para este mandato.

A Universidade do Porto recebe cada 
vez mais alunos estrangeiros ao abrigo 
de programas de mobilidade ou do 
ERASMUS+. De que forma se pode in-
vestir mais na internacionalização da 
Universidade?
Apostando mais na captação de estudan-
tes internacionais que venham realizar 
o curso completo e não apenas um pe-
queno período de mobilidade, por exem-
plo. Estes estudantes têm a capacidade de 
ser uma mais valia para a Universidade 
em termos de notoriedade internacional, 
como nossos futuros embaixadores, mas 
também assumirem-se como importan-
tes novas fontes de receita da instituição. 
A internacionalização poderá ser, ver-
dadeiramente, um investimento com ca-
pacidade de gerar importantes retornos 
diretos e indiretos para as universidades.  

Quais serão as principais prioridades? 
No plano de ação com o qual apresen-
tei a minha candidatura a Reitor, defini 
os eixos de intervenção que considero 
prioritários para o atual momento da 
universidade: reforçar a coesão interna, 
promover a integridade académica, cen-
trar o processo de ensino-aprendizagem 
no estudante, reforçar e renovar o corpo 
docente, afirmar a U.Porto como uma 
universidade de investigação e inovação, 
combater a burocracia e promover os ga-
nhos de eficiência, garantir qualidade de 
vida dos nossos estudantes, apoiar ativa-
mente o desenvolvimento regional e na-
cional e afirmar a internacionalização 
como fator de sustentabilidade e notorie-
dade institucional.

A Universidade do Porto conta com uma 
das melhores cotações das universida-
des portuguesas no ranking mundial. A 
que se deve este sucesso?
Acima de tudo, é um sucesso que se deve 
aos docentes e investigadores da Univer-
sidade, ao seu elevado grau de empenha-
mento, refletido nos índices de produti-
vidade que guiam a maior parte destes 
rankings. De facto, os recursos humanos 
são o verdadeiro coração de uma univer-
sidade e a Universidade do Porto tem a 
sorte de contar com professores, investi-
gadores e colaboradores não docentes de 
altíssima qualidade.

Considera que as universidades em Por-
tugal deveriam ser mais valorizadas, 
de forma a conseguirem autonomia e 
financiamento?
Claramente. O Ensino Superior em Por-
tugal já deu provas mais do que suficien-
tes de que cada euro investido neste se-
tor é exponencialmente multiplicado em 
proveito do país. Repare que uma boa 
parte das universidades, como é o caso 
da U.Porto, já garante metade do seu 
orçamento através de fontes de finan-
ciamento alternativas ao Orçamento de 
Estado. Por isso, muitas vezes, mais do 
que ter um aumento no financiamento 
público, contentar-me-ia com uma maior 
autonomia e flexibilidade de gestão dos 
nossos próprios ativos.

Quais são as principais barreiras que o 
ensino enfrenta?
A falta de autonomia e a burocracia 
imposta pelo Estado são precisamente 
duas barreiras primordiais à ação das 
universidades. Mas, neste momento, o 
grande desafio que se coloca no ensino 
universitário está diretamente relacio-
nado com o seu corpo docente, nomeada-
mente no que toca à reposição das suas 
condições de trabalho e à capacidade de 
atração de novos talentos, nacionais e 
internacionais, que permita uma neces-
sária renovação etária dos professores e 
investigadores.

Pretende “puxar” pela Universidade 
como “puxou” pelas Biomédicas? A 
ideia é promover a colaboração entre 
faculdades? 
A multidisciplinaridade é, de facto, um 
conceito que me é muito caro e que tive 
a oportunidade de colocar em prática 
no ICBAS, onde já existia um curso de 
Bioquímica em cooperação com a Facul-
dade de Ciências e que desenvolvi com a 
criação do curso de Bioengenharia, que 
é lecionado conjuntamente com a Facul-
dade de Engenharia. Como estes casos 
tão bem demonstraram, não é necessá-
rio fazer fusões de escolas para que estas 
colaborações existam, as escolas podem 
manter a sua autonomia e ainda assim 
fomentar a transversalidade dos seus pla-
nos de estudo.

Promover a multidisciplinaridade das 
formações é algo essencial?
Sim, no tempo em que vivemos é essen-
cial quebrar barreiras e divisões artifi-

ciais entre as diferentes áreas de co-
nhecimento, sob pena de perdermos 
ainda mais competitividade internacio-
nal. Cada vez mais a formação deve ser 
orientada para a multidisciplinaridade, 
providenciando aos estudantes uma ex-
periência e uma visão do mundo cada 
vez mais ampla e diversificada. Volto 
ao exemplo do curso de Bioengenharia: 
neste momento, a nota de acesso deste 
curso é ainda mais elevada do que as 
notas de acesso aos cursos de Medicina.

Como médico, considera importante 
afirmar a investigação na universi-
dade?
A investigação é um dos pilares funda-
mentais da missão das universidades. A 
Universidade do Porto, por exemplo, é 
responsável por quase 25% de todos os 
artigos científicos publicados em Portu-
gal. De facto, não chega transmitir co-
nhecimento, é necessário também pro-
duzir e transferir conhecimento para a 
sociedade, como acontece com as mais 
reputadas universidades internacionais. 
A Saúde é uma das áreas em que a in-
vestigação científica portuguesa conse-
gue destacar-se a nível internacional. E 
isso acontece, em larga medida, graças 
ao investimento efetuado pelas univer-
sidades, que começa felizmente a ser 
complementado pela iniciativa privada, 
como são os casos da Fundação Cham-
palimaud ou da Bial. No entanto, ainda 
são as universidades e os seus centros 
de investigação associados que fazem 
grande parte da despesa (literal e figu-
rativamente) nesta área e isso é algo que 
tem de mudar necessariamente para 
que possamos competir internacional-
mente ao mais alto nível.

Daqui a quatro anos, no fim do man-
dato, como gostaria de ver a Universi-
dade do Porto? 
Melhor do que hoje, obviamente. Espero 
ver a Universidade do Porto no pelotão 
da frente das universidades europeias, 
reconhecida internacionalmente pela 
qualidade de ensino e da investigação, 
mas principalmente reconhecida pelos 
seus estudantes, professores, investiga-
dores e colaboradores como uma institui-
ção onde a democraticidade na tomada 
de decisões e a participação ativa de to-
dos são extremamente valorizadas. n



Para lá das 
palavras ocas dos 
políticos, o SNS 

tem sido subfinanciado 
cronicamente, o que resulta 
num parco investimento na 
reorganização e modernização 
das unidades de saúde, no 
apetrechamento e atualização 
dos equipamentos e, de uma 
forma mais preocupante, 
na contratação dos RH 
necessários e 
adequados.

política coerente e per-
cetível, que consiga dar 
resposta aos anseios dos 
cidadãos e dos profissio-
nais de saúde, que saiba 
escolher os mais capazes 
para liderar as institui-
ções, que consiga dotar o 
SNS com os meios finan-
ceiros e os equipamentos 
que necessita. Na prática 
quotidiana, para lá das 
palavras ocas dos políti-
cos, o SNS tem sido sub-
financiado cronicamente, 
o que resulta num parco 
investimento na reorga-
nização e modernização 
das unidades de saúde, no 
apetrechamento e atuali-
zação dos equipamentos 
e, de uma forma mais 
preocupante, na contrata-
ção dos RH necessários e 
adequados.
A questão dos RH no SNS 
é uma matéria fulcral 
pois, sendo um prestador 
de serviços, depende dire-
ta e quase exclusivamente 
da atividade destes. No 
entanto, sendo uma área 
altamente regulamenta-
da em termos de contra-
tações, de vencimentos e 
de regalias, é curioso ve-
rificar que, atualmente, 
pouco ou nada consegue 
oferecer aos seus profis-
sionais, seja em termos de 
sentimentos de satisfação 

profissional ou de projetos profissionais, 
seja em reconhecimento moral.
Nesta área, o Ministério da Saúde (MS) 
tem tido uma ação consistentemente 
desastrosa. No que concerne aos jovens 
médicos especialistas, atrasou indefini-
damente a abertura de concursos para o 
seu ingresso no SNS e quando os abriu 
não atendeu a nenhuma especificidade 
dos diversos serviços clínicos. Reduziu 
os horários de trabalho das 40 para as 35 
horas e não acautelou, em devido tempo, 
o incremento de pessoal de enfermagem 
e de técnicos auxiliares de ação médica 
necessário para colmatar os horários em 
falta, levando ao encerramento de inúme-

https://www.jn.pt/opiniao/convidados/interior/no-sns-salve-
se-quem-puder-10082705.html
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‘NO SNS…  
SALVE-SE QUEM 
PUDER’
ARTIGO DE OPINIÃO DO  
PROF.  ANTÓNIO ARAÚJO, NO JN
[25 OUT 2018]

O SNS foi criado para cuidar da 
saúde dos cidadãos. Para além 
destes, que serve, o SNS está 

assente em três pilares fundamentais 
e estruturantes – as unidades de saúde, 
os equipamentos e os recursos huma-
nos (RH). Todo este quadro é comple-
mentado por uma série de interesses, 
pessoais, profissionais e empresariais, 
e regulamentado ou regulado por um 
conjunto legislativo altamente comple-
xo e evolutivo.
Por todos estes motivos, o ministro da 
Saúde tem que apresentar um caráter 
forte, com uma visão abrangente do 
SNS e com uma antecipada estratégia/

ras camas de internamento, facto que se 
fará notar mais no inverno que se apro-
xima. Não tem atendido às sucessivas 
reivindicações de melhores condições 
de trabalho, para prestação de cuidados 
médicos aos cidadãos doentes que acor-
rem aos estabelecimentos de saúde. Este 
MS tem preferido contrapor, à evidên-
cia, números que nada dizem a quem 
está doente.
Mas a inação vai mais longe, estenden-
do-se às nomeações para os cargos de 
administração das unidades de saúde. 
É verdade que existem administrações 
competentes, mas tem-se verificado um 
número crescente de presidentes de 
conselhos de administração (CA) que 
não sabem, nem tentam, dialogar com 
os profissionais que gerem, não con-
seguem interpretar os sentimentos de 
mal-estar e de falta de futuro reinantes 
e que não são capazes de delinear solu-
ções que previnam os “gritos de revolta” 
a que temos assistido nas últimas sema-
nas. Pautando-se pelo mesmo nível do 
MS, desvalorizam, atiram números ou 
remetem-se simplesmente ao silêncio. 
Como justificar CA em funções de ges-
tão, por não estarem nomeados, há mais 
de um ano, como é o caso do IPO-Porto 
ou o do Centro Hospitalar de Entre Dou-
ro e Vouga? Ou que não lutam por me-
lhores condições para os utentes e para 
os profissionais de saúde que servem, 
completamente alheados dos anseios 
daqueles e apenas preocupados em se-
guir a voz do MS, como é o caso do Cen-
tro Hospitalar de Gaia?
Alguém já equiparou o momento que se 
vive no SNS ao do incêndio de Pedrógão 
Grande, quer pelo nível de atabalhoa-
mento que se vive, quer pelo número 
de vítimas (ainda silenciosas) que a si-
tuação está a provocar. No fundo, atual-
mente, no SNS... é um salve-se quem 
puder, para os utentes e para os profis-
sionais de saúde. Esperemos que a nova 
ministra da Saúde tenha uma forma de 
atuação diferente.

António Araújo
Presidente do CRNOM



PRESENÇA DA SRNOM 
NA COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
DESTAQUES DE OUTRAS 
INTERVENÇÕES SOBRE TEMAS 
DA ATUALIDADE

n ORDEM DOS MÉDICOS 
DUVIDA QUE ALA 
PEDIÁTRICA DO  
S. JOÃO AVANCE NO 
PRÓXIMO ANO

  RENASCENÇA 
[2018.01.07]
«A Seção Regional 
do Norte da Ordem 

dos Médicos não acredita que 
as obras de construção da ala 
pediátrica do hospital São João, no 
Porto, arranquem no próximo ano. 
Em declarações à Renascença, o 
presidente António Araújo admite 
a possibilidade de o processo 
burocrático relacionado com a 
reabertura do concurso demorar 
mais de um ano a ser concluído. “Na 
minha opinião sincera, na minha mais 
profunda convicção acho que não 
e acho que não porque o Governo 
lançou há poucos dias o concurso 
para projeto da obra e, portanto, 
estamos a voltar tudo ao início. Temo 
sinceramente que ultrapasse um 
ano”, afirma António Araújo.»
https://bit.ly/2SE3SGA

n MÉDICOS NÃO SE 
FIXAM NO INTERIOR POR 
NÃO QUEREREM FICAR 
LONGE DA FAMÍLIA 

  PÚBLICO [2018.11.12]
«Mais do que incentivos 
financeiros, “o que os 
médicos querem é 

realizar-se profissionalmente e ter 
condições para ter consigo a família 
e criar os filhos”, diz presidente da 
Ordem dos Médicos do Norte, António 
Araújo. As principais razões que os 
médicos invocam para não se fixarem 
no interior do país são o afastamento 
da família que essa opção implica e as 

expectativas de não-diferenciação 
profissional e de não-progressão na 
carreira, indica um estudo que esta 
segunda-feira foi divulgado no Porto. 
“O estudo veio confirmar duas ou 
três coisas que já pressupúnhamos: 
os condicionalismos que os jovens 
médicos sentem para escolher o 
interior não têm diretamente a ver 
com dinheiro”, explica o presidente 
da SRNOM, que lamenta que os 
incentivos que existem em Portugal 
para levar os profissionais a trabalhar 
no interior sejam “apenas financeiros 
e temporários, cerca de mais mil 
euros por mês durante três anos”. 
“Não são só as questões monetárias 
que levam um médico a mudar-se 
de trouxas e bagagens. O que os 
médicos querem é realizar-se 
profissionalmente e ter condições 
para ter consigo a família e criar os 
filhos”, sintetiza António Araújo.»
https://bit.ly/2QmnYse

  TSF [2018.11.12]
«O presidente do 
Conselho Regional 
do Norte da Ordem 

dos Médicos refere que a fixação 
dos médicos depende de escolhas 
que envolvem toda a família e que 
precisa de escolas e de trabalho. 
Já os médicos, diz António Araújo, 
precisam de ‘horizontes’.»
https://bit.ly/2Gb9abu

n FALTA DE MÉDICOS 
NO INTERIOR

  SIC [2018.11.13]
«Um estudo apurou 
que o salário não é a 
única razão que afasta 

os jovens médicos do interior do país, 
preferem também incentivos para 
ajudar a fixar a família e condições 
de trabalho e carreira mais atrativas. 
Declarações do Prof. Doutor António 
Araújo, Presidente do CRNOM. »
https://youtu.be/bjltma9CvFw

  DN [2018.12.07]
«Ordem alerta para 
“situação dramática” 
em Bragança com 

reformas de médicos – (…) António 
Araújo defendeu que o Governo tem 
de “acautelar em devido tempo” a 
substituição dos médicos que estão 
prestes a reformar-se e que poderá 
agravar a principal “doença” da saúde 
no Nordeste Transmontano, que é a 
falta de especialistas.»
https://bit.ly/2zXn37t

n TSF PAIS E FILHOS: 
POEMAS COM 
MELODIA – UMA 
CRIANÇA, UM POETA…

  TSF [2018.11.18]
«…a OM no Porto 
acolheu um encontro 
de música e poesia 

com conversa à mistura. A iniciativa 
‘Poemas com Melodia’, inspirados 
na força das palavras, Vitor Blue e 
o Coro Infantil da Escola de Música 
de Sta. Cecília deram um concerto 
poético. (…) Na SRNOM a iniciativa 
‘Poemas com Melodia’ teve ainda 
espaço para a assinatura de um 
protocolo entre a editora Poética e 
a Acreditar, a Associação de Pais e 
amigos de Crianças com Cancro.»
https://bit.ly/2SHVCFs

n GREVE DOS 
ENFERMEIROS

  JN [2018.11.29]
«Médicos denunciam 
“piquetes” de 
enfermeiros a adiar e 

obstaculizar cirurgias – O Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos denunciou a existência de 
“piquetes de greve” de enfermeiros 
à entrada dos blocos operatórios 
para “atrasar, obstaculizar ou adiar” 
as cirurgias que não cumprem o 
critério de serviços mínimos.»
https://bit.ly/2BdJfdg

  JN [2018.12.01]
«Greve dos 
enfermeiros adiou 
cirurgias oncológicas – 

(…) Anteontem à noite, o presidente 
da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos veio denunciar 
a existência de “piquetes de greve” 
de enfermeiros à entrada dos blocos 
operatórios a questionar a indicação 
clínica de urgência e a verificar se 
os doentes cumprem a indicação 
de serviços mínimos e, se não 
cumprem, “atrasam, obstaculizam 
ou não os deixam entrar”.»
https://bit.ly/2UDudqk
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Aceda ao resumo  
da cerimónia em vídeo 

diretamente através do código 
QR ou vá a www.nortemedico.pt
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A alegria 
de exercer 
“a melhor 
profissão do 
mundo”
A Sala Suggia da 
Casa da Música 
acolheu, mais uma 
vez, o Juramento 
de Hipócrates na 
cidade do Porto. 
Foram 540 os novos 
médicos a cumprir o 
ritual de entrada na 
“melhor profissão 
do mundo”. O dia 
era de festa, mas as 
responsabilidades 
éticas e 
deontológicas não 
foram esquecidas 
pelos representantes 
da Ordem dos 
Médicos. 

NOTÍCIAS26

No dia 18 de no-
vembro, a Casa da 
Música, no Porto, 

transformou-se na “casa 
de todos os médicos”. No 
tempo em que se jurava “por 
Apolo Médico, por Esculá-
pio, por Higia, por Panaceia 
e por todos os deuses e deu-
sas” (versão original do Ju-
ramento de Hipócrates, es-
crita em Lausana em 1771), 
os médicos prometiam pra-
ticar a medicina honesta-
mente, honrar os professo-
res (“como os meus próprios 
pais”), levar uma vida ínte-
gra (“guardarei castidade 
e santidade”) e guardar si-
gilo (“como um segredo re-
ligioso”), com o que se tor-
nariam dignos de “gozar de 
reputação entre os homens 
em todos os tempos”. Atual-
mente o Juramento de Hi-

pócrates é feito segundo um texto social 
e cientificamente mais adequado à rea-
lidade (versão ratificada em 1948 pela 
Declaração de Genebra da Associação 
Médica Mundial e com última atualiza-
ção em 2017), mas os princípios basila-
res mantêm-se: respeito pelos doentes, 
pelos colegas e pela profissão. Foi essa 
a promessa solene feita por 540 jovens 
médicos, no Porto, no dia 18 de Novem-
bro. Para testemunhar este juramento, 
estiveram presentes D. Pio Alves, em 
representação da Diocese do Porto e do 
Bispo D. Manuel Linda, Lia Fernandes 
e Idalina Beirão, em representação dos 
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RESPONSABILIDADE MÉDICA 
A cerimónia do Juramento de Hipó-
crates 2018 foi inaugurada por António 
Araújo, presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM), que começou por elogiar a 
atividade que o Conselho e o Bastoná-
rio têm desenvolvido “em prol da classe 
médica, da saúde dos portugueses e da 
sustentabilidade e desenvolvimento 
do SNS”. Apesar do dia ser de alegria, 

“A Ordem dos 
Médicos tem 
pugnado por 
encontrar soluções 
que sejam 
ajustadas aos 
tempos atuais e 
que permitam 
corresponder às 
vossas expetativas. 
Mas tem sido uma 
luta extremamente 
difícil, que requer 
o empenho, a 
resiliência e a 
persistência 
de todos, para 
assegurar o 
futuro dos jovens 
médicos, a saúde 
dos cidadãos e a 
sustentabilidade 
do nosso Serviço 
Nacional de 
Saúde”
António Araújo

marca também a “assunção de uma 
grande responsabilidade” pelos jovens 
médicos, ao receberem a cédula profis-
sional que lhes permitirá exercer a “me-
lhor profissão do mundo”. O presidente 
do CRNOM remeteu para as sucessivas 
versões do Juramento de Hipócrates, sa-
lientando que os médicos “continuam a 
jurar dedicar a vida ao serviço da huma-
nidade, colocar acima de tudo a saúde e 
o bem-estar do doente, respeitando a 
sua autonomia e dignidade, mas tam-
bém a honrar a nobreza da profissão que 

vão abraçar”. Mas este é so-
bretudo um dia de grande 
alegria, “a alegria de irem 
exercer a melhor profis-
são do mundo: assumam a 
responsabilidade que lhes 
está inerente”, sublinhou. 
Durante a sua intervenção, 
o presidente do CRNOM 
destacou a importância 
da relação médico-doente 
como o “primórdio dos 
atos médicos”. “É na rela-
ção médico-doente que re-
side a base do sucesso ou 
insucesso do vosso traba-
lho”, sublinhou António 
Araújo. “Num mundo alta-
mente tecnológico, numa 
profissão que tem evoluído 
a uma velocidade por ve-
zes difícil de acompanhar, 
recentrar-nos no que é es-
sencial torna-se crítico 
para que não se perca o ob-
jetivo daquilo que fazemos. 
A relação médico-doente 
só se poderá estabelecer 
na sua complexidade e em 
toda a sua singularidade 
se houver tempo para que 
o médico possa estabele-
cer esse relacionamento 

com o seu doente”, acrescentou, antes 
de confirmar os tempos de mudança e 
incerteza que vivemos. “A Ordem dos 
Médicos tem pugnado por encontrar so-
luções que sejam ajustadas aos tempos 
atuais e que permitam corresponder às 
vossas expetativas. Mas tem sido uma 
luta extremamente difícil, que requer 
o empenho, a resiliência e a persistên-
cia de todos, para assegurar o futuro dos 
jovens médicos, a saúde dos cidadãos e 

diretores da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP) e do Ins-
tituto de Ciências Biomédicas Abel Sa-
lazar (ICBAS), respetivamente, Luciana 
Couto e vários membros dos órgãos di-
rigentes da Ordem dos Médicos, para 
além de representantes do Sindicato In-
dependente dos Médicos (SIM), da Fe-
deração Nacional dos Médicos (FNAM) 
e do Conselho Nacional do Médico In-
terno (CNMI).
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“Saibam criar 
empatia e 
desenvolver 
simpatia com os 
vossos doentes, 
cumpram 
sempre a 
vossa profissão 
segundo a ética 
e deontologia 
que decorrem 
deste juramento 
e que estão 
consignadas 
nos estatutos da 
vossa Ordem”
António Araújo
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JURAMENTO DE HIPÓCRATES 
[PORTO,  18 NOV 2018]

DISCURSO DO  
PRESIDENTE DO CRNOM, 
ANTÓNIO ARAÚJO
[…] Caros jovens colegas que hoje prestam 
juramento. 
Este é um dia de grande alegria e, em paralelo 
com esta, de assunção de uma grande responsa-
bilidade. Alegria, porque dentro de uns minutos 
vão receber a vossa cédula profissional, aquela 
que vos vai permitir exercer, e perdoem-me a 
imodéstia, a melhor profissão do mundo.
Tendo, feliz ou infelizmente, deixado de ser um 
sacerdócio, mas requerendo, no entanto, ainda 
muita vocação, é a melhor profissão do mundo, 
porque se trata de termos o privilégio de lidar 
com uma das principais preocupações do ser 
humano – a sua saúde.
A melhor profissão do mundo, porque se trata 
de termos o privilégio de vir a exercer o conhe-
cimento que adquirimos na Universidade para 
o tratamento da doença, para a promoção da 
saúde, que levam ao aumento da quantidade de 
vida e da qualidade de vida dos cidadãos.
Hoje, vão efetuar o Juramento de Hipócrates.
Originalmente, iriam jurar praticar a Medicina 
honestamente, honrar os vossos professores, 
levar uma vida íntegra, assistir de uma forma uni-
camente beneficente os vossos doentes, mesmo 
com desprezo pela vossa própria pessoa. Mas 
esse era um tempo em que se jurava por Apolo, 
por Esculápio e por Panaceia, entre outros deu-
ses. Hoje vão efetuar um juramento, revisto e 
aprovado pela Associação Médica Mundial, em 
que, apesar das modificações condicionadas 
pelo decorrer do tempo, continuam a jurar de-
dicar a vossa vida ao serviço da humanidade, 
colocar acima de tudo a saúde e o bem-estar do 
vosso doente, respeitando a sua autonomia e 
dignidade, mas também honrar a nobreza da pro-
fissão que vão abraçar. À alegria de irem exer-
cer a melhor profissão do mundo assumam a 
enorme responsabilidade que lhe está inerente.
O primórdio do vosso futuro trabalho é o doente. 
O primórdio dos atos médicos que vão praticar 
é a relação que vão estabelecer com o doente. 
É, especialmente, na relação médico-doente 
que reside a base do sucesso ou insucesso do 
vosso trabalho. 

Neste aspecto, deixem-me publicamente subli-
nhar o trabalho que o Sr. Bastonário tem desen-
volvido no sentido de recentrar a Medicina no seu 
elemento mais básico, mas da maior importância.  
Num mundo altamente tecnológico, numa pro-
fissão que tem evoluído a uma velocidade por 
vezes difícil de acompanhar, recentrarmo-nos 
no que é essencial torna-se crítico para que não 
se perca o objectivo do que fazemos. E, como é 
lógico, a relação médico-doente só se poderá 
estabelecer, na sua complexidade e em toda a 
sua singularidade, se houver tempo para que o 
médico possa estabelecer esse relacionamento 
com o seu doente. Daí que seja fulcral estabele-
cer tempos para consultas que as salvaguardem 
das ânsias de gestores que, muitas vezes, ape-
nas olham para os números de produtividade 
sem entenderem muito bem os mais básicos 
critérios da qualidade.
Como sempre e porque o tempo não deixa de 
impor uma constante evolução, vivemos tempos 
de mudança. E essa mudança transporta, em si, 
tempos de incerteza. A Medicina, que formava 
licenciados e era considerada uma profissão com 
emprego e futuro seguros, passou a ser um mes-
trado que gera profissionais indiferenciados, a 
vários níveis, permitindo apenas a especialização 
de alguns e, aos quais, não garante um emprego 
certo nem uma remuneração ajustada às res-
ponsabilidades que diariamente assumem.
Pelas dificuldades que estas perspectivas im-
plicam e colocam, pela incerteza no futuro que 
estes jovens e as suas famílias sentem, tendo 
as faculdades formado médicos da mais elevada 
qualidade e num mundo cada vez mais global, 
é natural que eles estejam aptos a abraçar de-
safios que, até há algum tempo atrás, ninguém 
colocava. Desafios que conduzem 
à emigração de jovens altamente 
especializados, que conduzem à 
busca de novas saídas profissionais 
por estes que, tendo sido preparados 
para cuidar da saúde e da doença de 
pessoas, se vêm obrigados a procu-
rar áreas como a gestão, a investiga-
ção, a bioinformática e outras, não 
por vocação mas por obrigação. A 
Ordem dos Médicos tem pugnado 
por encontrar soluções que sejam 
ajustadas aos tempos atuais e que 
permitam corresponder às vossas 
expectativas, mas tem sido uma luta 
extremamente difícil, que requer o empenho, 
a resiliência e a persistência de todos, para as-
segurar o futuro dos jovens médicos, a saúde 
dos cidadãos e a sustentabilidade do nosso SNS.
Hoje, não temos aqui presente a Sra. Ministra 
da Saúde. Não querendo tirar conclusões desta 
ausência, não se pode deixar de considerar, nos 
temos que correm, como desinteresse pelos 
jovens médicos. A sua ação tem-se pautado por 
nada fazer até agora. Mas se esse pode ser o seu 
objectivo, nada fazer também é fazer… nada. E 
os médicos e o SNS já não têm tempo, nem 
paciência, para mais um ministério que venha 
apenas tentar adiar a solução dos problemas 
que afetam o SNS e fazerem perigar a saúde dos 

portugueses. A Ordem dos Médicos tem o dever 
de exigir soluções para todos os problemas de-
nunciados e de encontrar vias alternativas que 
obriguem a tutela a cumprir a responsabilidade 
que lhe está imputada pelos cidadãos. A Sra. Mi-
nistra da Saúde vai ter que tomar consciência que 
estamos decididos e de que esconder-se não a 
tornará imune à crítica e, sobretudo, à responsa-
bilidade que acarretará a sua inação.
Mas deixemos a política neste dia de alegria e 
festa. Voltemos ao que é essencial – serem Mé-
dicos. A partir de hoje e pelos tempos conturba-
dos que irão ter que viver, tenham muito orgulho 
em serem Médicos mas sejam, também, exigen-
tes. Sejam exigentes, primeiro para convosco, 
para com a vossa prática clínica diária, na rela-
ção que estabelecem com os vossos doentes, 
nos atos médicos que vão praticar. Saibam criar 
empatia e desenvolver simpatia com os vossos 
doentes. Cumpram, sempre, a vossa profissão 
segundo a ética e a deontologia que decorrem 
do juramento que hoje vão realizar e que estão 
consignadas nos estatutos da vossa ordem. Se-
jam exigentes também com os vossos chefes e 
com as vossas instituições, para que vos sejam 
proporcionadas boas condições de trabalho, para 
que possam ter acesso aos melhores cuidados 
para os vossos doentes segundo a “leges artis”, 
para que possam garantir equidade no acesso 
aos tratamentos e para que possam salvaguar-
dar a saúde dos vossos doentes, particularmente 
daqueles que se encontrem em condições mais 
desfavorecidas. Pugnem sempre pela preven-
ção e pela educação para a saúde dos cidadãos.
Lembrem-se que a saúde é barata, o que sai caro 
é a doença. Procurem, tal como já estão habitua-
dos a fazer e no contínuo da vossa vida, a adquirir 

o máximo de conhecimento e de 
competências técnicas, pois isso 
será o garante de que estarão 
sempre entre os melhores. Se-
jam intransigentes na defesa da 
dignidade e da humanização dos 
cuidados médicos. 
Parafraseando o Sr. Bastonário, 
não esqueçam nunca o vosso pa-
pel como pessoas e defendam, 
sempre, uma sociedade mais 
justa e plural e um mundo sem 
medo. O vosso papel na socie-
dade civil vai muito para além de 
serem apenas clínicos. Defendam 

sempre o SNS, porque este é um bastião da coe-
são social, da saúde dos nossos cidadãos e, con-
sequentemente, do nosso avanço civilizacional. 
Hoje, este espaço, transformou-se na Casa dos 
Médicos, na nossa Casa. Vós, jovens médicos, 
sede bem-vindos. Lutamos para que vocês con-
sigam, ao longo dos próximos anos, realizarem-
-se pessoal e profissionalmente, no ofício que 
escolheram. Contamos com todos para tornar a 
Ordem dos Médicos numa associação forte, par-
ticipada, democrática e realmente representativa 
da classe. E desejamos, acima de tudo, que sejam 
felizes, que consigam transmitir essa felicidade, 
na vossa nobre caminhada, aos vossos familia-
res e aos doentes que em vós confiam.

NOTÍCIAS

“Deixemos 
a política, 
neste dia de 
alegria e festa. 
Voltemos ao 
que é essencial 
– serem 
Médicos”
António Araújo
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a sustentabilidade do nosso Serviço Na-
cional de Saúde”, declarou. A ausência 
da Ministra da Saúde, Marta Temido, ou 
outro representante do Governo não foi 
esquecida por António Araújo que con-
siderou que a Ordem dos Médicos tem 
o dever de exigir soluções para todos os 
problemas denunciados e de encontrar 
“vias alternativas que obriguem a tutela 
a cumprir a responsabilidade que lhes 
está imputada pelos cidadãos”. 

SEJAM EXIGENTES
Ao longo do seu discurso, o 
presidente do CRNOM esti-
mulou os novos membros da 
classe médica a terem orgulho 
na profissão e a serem exigen-
tes na prática clínica diária. 
“Saibam criar empatia e de-
senvolver simpatia com os vos-
sos doentes, cumpram sempre 
a vossa profissão segundo a 
ética e deontologia que decor-
rem deste juramento e que es-
tão consignadas nos estatutos 
da vossa Ordem (dos Médicos). 
Sejam exigentes também com 
os vossos chefes e instituições 
para que vos sejam proporcio-
nadas boas condições de tra-
balho, para que possam ter 
acesso aos melhores cuidados 
para os vossos doentes (...) Lu-
tem sempre pela prevenção 
e educação para a saúde dos 
cidadãos, lembrem-se que a 
saúde é barata, o que sai caro é 
a doença. Procurem adquirir o 

máximo de conhecimento e competên-
cias técnicas, pois isso será a garantia 
de que estarão sempre entre os melho-
res. Sejam intransigentes na defesa da 
dignidade e humanização dos cuidados 
médicos”, reforçou. 
Também António Sousa Pereira, reitor 
da Universidade do Porto (UP) deu os 
parabéns aos jovens médicos que for-
malizavam a sua inscrição na Ordem 
dos Médicos, um passo essencial para o 
exercício da prática médica, bem como 
às famílias, “pelo esforço de investirem 
na vossa formação”. O antigo diretor do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS) recordou com nostal-
gia o dia em que fez o juramento e as dú-
vidas que tinha, referindo que os medos 
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“Este dia significa o culminar de um 
sonho que eu persigo há muito tempo. 
Eu sou bioquímica, já tinha feito o meu 
doutoramento em cancro do pulmão e um 
dia apercebi-me que gostava mais dos 
doentes do que do laboratório. Por isso, 
resolvi embarcar nesta aventura de fazer 
medicina pelas vagas para licenciados. É 
o final de um percurso longo em termos 
académicos e o começo de uma nova 
etapa em termos profissionais. Estas 
são áreas indissociáveis, penso que ser 
bioquímica é uma mais-valia para exercer 
medicina. Além da experiência, ensina-
nos a ver a doença de uma forma muito 
mais abrangente e a enquadrar melhor 
a maior parte das patologias. Não vou 
abandonar a bioquímica e a investigação, 
são 17 anos da minha vida e é impossível 
deixar para trás”
Ana Luísa Coelho

“É um dia muito importante, é 
oficialmente o dia em que me torno 
médico. Este foi sempre um grande 
sonho e vivi-o com emoção porque 
ficará para sempre guardado nas minhas 
memórias. Fizemos recentemente o 
nosso exame de acesso, o Harrison, e 
esta é sempre uma fase de incerteza 
relativamente ao futuro. Mas o exame 
correu bem e estou confiante que consiga 
entrar na especialidade que quero. 
No entanto, preocupa-me bastante a 
situação atual da medicina em Portugal 
e entristece-me muito ver o que estão a 
fazer ao Serviço Nacional de Saúde. Se 
neste momento não forem tomadas as 
medidas necessárias, daqui a alguns anos 
podemos assistir a uma triste realidade 
que já se verifica em alguns países. 
André Pereira

Este dia, acima de tudo, é a concretização 
de um sonho. Hoje em dia, a situação 
dos estudantes não é a melhor, por isso 
não estou completamente feliz, o futuro 
é muito incerto. Muitos de nós não vão 
poder ver o seu desejo cumprido depois 
de seis anos de sacrifício. 
Ana Igreja

Este foi um longo percurso e é muito 
gratificante vê-lo chegar ao fim. Espero 
conseguir compensar os meus pais pelo 
esforço que fizeram. Estamos numa fase 
complicada na profissão médica, mas 
acredito que com esforço e alguma sorte 
consiga chegar onde quero. 
Artur Tomás
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Para isso, temos que usar 
a tecnologia a nosso favor, 
sem deixar que ela tome 
conta da relação médico-
-doente”, enunciou Miguel 
Guimarães. Nesse sentido, 
a Ordem dos Médicos está 
a tentar que esta relação 
seja reconhecida pela 
UNESCO como Patrimó-
nio Imaterial da Huma-
nidade, constituindo “um 
passo fundamental para 
a humanização dos cuida-
dos de saúde”. 

“Participem 
ativamente na 
sociedade civil; 
é fundamental. 
Defendam sempre os 
princípios e valores 
em que acreditam.
Miguel Guimarães

Pedindo o reforço da união entre médi-
cos, no sentido de melhorar a qualidade 
da medicina e condições de trabalho, 
o bastonário destacou o papel decisivo 
de cada profissional. “Participem ativa-
mente na sociedade civil; é fundamen-
tal. Defendam sempre os princípios e 
valores em que acreditam. Não acei-
tem a pressão e burocracia que afetam 
a prática clinica e prejudicam a saúde, 
denunciem essas situações à Ordem dos 
Médicos e aos sindicatos. Sejam exigen-
tes na defesa da qualidade da formação, 
ajudem a salvar o SNS, que precisa da 
vossa capacidade de inovação e massa 
crítica sólida. Sejam médicos sem medo, 
não percam o sentido humanista – farão 
uma grande diferença na vida dos vos-
sos doentes”, apelou. Antes de termi-
nar, Miguel Guimarães mostrou ainda o 
apoio da Ordem dos Médicos “na defesa 
deste juramento que é e deve ser sempre 
a base da nossa atuação e que a todos nos 
emociona”. Depois da realização do ju-
ramento, um momento sempre emotivo 
para os jovens médicos e seus familia-
res, a sessão prosseguiu com a entrega 
das respetivas cédulas profissionais e da 
certidão de inscrição na Ordem dos Mé-
dicos aos 540 novos médicos. n

do futuro tornam os jovens 
médicos mais responsá-
veis. “A vida é uma fonte 
de incertezas, por isso 
aproveitem todas as opor-
tunidades que surgirem e 
não esmoreçam perante as 
dificuldades, pois são elas 
que vos tornarão mais for-
tes e empenhados na pro-
fissão que escolheram”, 
aconselhou. Uma vez que 
a maioria dos estudantes 
presentes se formaram na 
Universidade do Porto, o 
reitor pediu a colaboração, 
união e opinião dos anti-
gos alunos, numa estreita 
ligação à Universidade. 
“Temos orgulho nos jo-
vens médicos que forma-
mos na UP, mas quere-
mos também que tenham 
orgulho da sua formação. 
Por isso, trabalhamos no 
reconhecimento nacional 
e internacional como uma universidade 
de referência. Esse trabalho implica a 
criação de redes internacionais, onde 
a Universidade do Porto vai estar in-
tegrada brevemente”, revelou António 
Sousa Pereira. 

INTERNOS ESPECIAIS 
Miguel Guimarães, bastonário da Or-
dem dos Médicos, iniciou a sua interven-
ção confirmando a intenção de passar 
uma mensagem positiva aos jovens mé-
dicos e agradeceu o trabalho do CRNOM 
e de outros organismos na “defesa da 
qualidade da medicina, dos doentes e 
dos médicos”. No início do seu discurso, 
relembrou este como o ano em que se 
assinalam comemorações importantes, 
como os 100 anos do internato médico 
e os 80 anos da Ordem dos Médicos, fa-
zendo destes “internos especiais”. O bas-
tonário deixou ainda dois desafios que 
se revelam cada vez mais atuais: a rela-
ção médico-doente e o combate às más 
políticas. “A relação médico doente é o 
princípio dos atos médicos e o que nos 
permite exercer medicina com quali-
dade. Estamos cada vez mais dependen-
tes da tecnologia e a esquecer a relação 
humana. O que os doentes esperam de 
nós é a atenção, os conselhos e cuidados. 
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C omo vem sendo habitual, a tarde 
de festa abriu com uma atuação 
do Coro da Secção Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos, seguin-
do-se dois temas muito animados, in-
terpretados pela Tuna de Medicina da 
Universidade do Minho. 
Na intervenção que abriu a cerimó-
nia, Álvaro Pratas Balhau, presidente 
do Conselho Sub-Regional de Braga 
da Ordem dos Médicos, assinalou este 
como um dia de festa, “especial e so-
lene” para jovens médicos, família e 
amigos, professores e comunidade mé-
dica. “Tenho a honra e enorme satisfa-
ção de vos dar as boas-vindas à Ordem 
dos Médicos. Vão sentir que ser médico 
é muito exigente, uma profissão com-
plexa, de grande responsabilidade, mas 
ao mesmo tempo é, sem dúvida, a pro-
fissão mais gratificante do mundo”, as-
segurou, lembrando ainda a constante 
evolução do conhecimento. “Terão que 
estudar toda a vida, mas quanto maior 
for o vosso conhecimento, mais e me-
lhor poderão ajudar os vossos doentes”, 
destacou. O dirigente defendeu ainda 
que “não se pode ser bom médico sem 
empatia e compaixão”, desafiando os 
novos colegas a “avaliar bem e ouvir o 
doente, a sua história de vida e condição 
familiar”. “Olhem nos olhos, sorriam 
na hora certa, saibam tocar e confortá-
-los. Por vezes, basta a presença de um 
médico para o doente se sentir melhor. 
Mantenham-se unidos e participativos, 
sejam exigentes nas condições de traba-
lho, determinados nas vossas atitudes, 
sempre para bem dos doentes e não se 
deixem manipular”, defendeu Álvaro 
Pratas Balhau. O presidente do Conse-

Theatro Circo 
transformou-se na 
“casa de todos os 
médicos”, em Braga

No dia 25 de 
novembro, foi a vez 
da sala principal 
do Theatro Circo, 
em Braga, receber 
a edição deste 
ano da cerimónia 
do Juramento 
de Hipócrates. A 
responsabilidade 
da profissão 
médica, a relação 
médico-doente e os 
esforços da Ordem 
dos Médicos na 
defesa da profissão 
foram os principais 
tópicos da sessão, 
que reuniu 160 
novos médicos e 
familiares. 
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Universidade do Minho, 
Firmino Marques, vice-
-presidente da Câmara 
Municipal de Braga, Má-
rio Gouveia, em repre-
sentação da Federação 
Nacional dos Médicos 
(FNAM), Fábio Borges, 
em representação do 
Sindicato Independente 
dos Médicos (SIM), entre 
outros dirigentes e repre-
sentantes institucionais. 
Aproveitando a presença 
de Pimenta Marinho, o 
presidente do CRNOM 
deixou uma mensagem 
a Marta Temido, a nova 
ministra da Saúde, aler-
tando para os problemas 
que afetam o SNS. “Os 
médicos estão cansados 
de esperar por melhorias 
no SNS, por uma política 
de recursos humanos 
que permita fixar os jo-
vens médicos, para que 
sintam que têm projetos 
e futuro em Portugal”, 
avançou. 
António Araújo salien-
tou ainda o prestígio da 
Escola de Medicina da 
Universidade do Minho, 
elogiando Nuno Sousa 
e Pedro Morgado pelo 
nível de formação de ex-
celência, que prepara 
“os melhores médicos”, 
tendo lugar em qual-
quer parte do mundo. 
Depois de explanar os 

motivos de esta ser “a melhor profissão 
do mundo” e da importância da relação 
médico-doente, focou-se nos tempos de 
incerteza. “A medicina formava licen-
ciados e era considerada uma profissão 
com emprego e futuro seguros. Passou 
a ser um mestrado que gera profissio-
nais indiferenciados a vários níveis, 
permitindo apenas a especialização 
de alguns e aos quais não garante um 
emprego certo nem uma remuneração 
ajustada às responsabilidades que dia-
riamente assumem. Pelas dificuldades 
que estas perspetivas implicam e colo-
cam, pela incerteza no futuro que estes 

lho Sub-Regional de Braga terminou a 
sua intervenção pedindo aos jovens para 
terem orgulho em ser médicos e citou 
Érico Veríssimo, recordando que “a Me-
dicina é, antes de tudo, um ato de amor”. 

TEMPOS DE INCERTEZA 
No início dos discursos, Pratas Balhau, 
António Araújo e Miguel Guimarães 
estenderam os cumprimentos às ilus-
tres figuras presentes na cerimónia, 
desde Pimenta Marinho, presidente da 
ARS Norte, Nuno Sousa e Pedro Mor-
gado, presidente e vice-presidente, res-
petivamente, da Escola de Medicina da 

“Os médicos 
estão cansados 
de esperar por 
melhorias no SNS, 
por uma política de 
recursos humanos 
que permita fixar 
os jovens médicos, 
para que sintam 
que têm projetos e 
futuro em Portugal”

“pela incerteza no 
futuro que estes 
jovens sentem, 
[…]  é natural que 
estejam aptos a 
abraçar desafios 
[…] que conduzem 
à busca de novas 
saídas profissionais 
por estes que foram 
preparados para 
cuidar da saúde e 
doença de pessoas, 
se veem obrigados 
a procurar áreas 
como a gestão, 
a investigação e 
outras, não por 
vocação, mas por 
obrigação”
António Araújo
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Este dia representa o culminar de 
seis anos de trabalho e sacrifício. É a 
realização de uma escolha acertada, 
não sabendo como ia ser o panorama 
atualmente, mas contente com a 
decisão de ter levado o curso até 
ao fim. O próximo passo é ver as 
opções que tenho, perceber o que 
quero e como quero fazer. Tenho a 
possibilidade de fazer formação no 
estrangeiro e considero essa opção, 
mas se puder vou tentar ficar cá e fazer 
uma boa especialidade. 
Daniel Gonçalves

É um dia muito importante, o fim de um 
ciclo que marca o início de um outro. 
É um momento de alegria e alívio 
por ter terminado, mas sobretudo de 
felicidade. Sinto que a profissão me 
escolheu a mim e não poderia estar 
mais satisfeito. 
Tiago Flores

Este é um dia de celebração, em 
que estamos com os colegas 
que percorreram estes seis anos 
connosco e com as nossas famílias, 
que se mostram orgulhosas por este 
percurso. Quanto ao futuro, temos que 
ser positivos e acreditar no que aí vem. 
Sofia Marques

É o fim e o início de uma etapa 
importante que vai ficar registado 
na nossa memória para sempre. 
Para já, vou tentar encontrar uma 
especialidade em Portugal e ver como 
a profissão evolui, sendo que gostava 
de ingressar em Psiquiatria.
Daniel Machado
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jovens e as suas famílias sentem, tendo 
as faculdades formando médicos da 
mais elevada qualidade e num mundo 
cada vez mais global, é natural que es-
tejam aptos a abraçar desafios que, até 
há algum tempo atrás, ninguém colo-
cava. Desafios que conduzem à emigra-
ção de jovens altamente especializados, 
que conduzem à busca de novas saídas 
profissionais por estes que, tendo sido 
preparados para cuidar da saúde e da 
doença de pessoas, se veem obrigados a 
procurar áreas como a gestão, a investi-
gação e outras, não por vocação, mas por 
obrigação”, lamentou. 
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DEFESA DO SNS
Ao longo do seu discurso, o 
presidente do CRNOM cha-
mou a atenção dos jovens 
médicos para a importância 
de serem exigentes e terem 
orgulho na profissão que es-
colheram. Parafraseando o 
bastonário, reiterou: “Não 
esqueçam nunca o vosso pa-
pel como pessoas e defendam 
sempre uma sociedade mais 
justa e plural e um mundo 
sem medo”. “O vosso papel na 
sociedade civil vai muito para 
além de serem apenas clíni-
cos. Defendam sempre o SNS 
porque este é um bastião da 
coesão social, da saúde dos ci-
dadãos e, consequentemente, 
do nosso avanço civilizacio-
nal”, continuou. António 
Araújo explanou o esforço 
que a Ordem dos Médicos 
tem feito ao longo dos anos 
para que os novos médicos 
se possam realizar pessoal e 
profissionalmente. “Conta-
mos com todos para tornar 
a Ordem dos Médicos numa 
associação forte, participada, 
democrática e realmente re-
presentativa da classe. Dese-
jamos que sejam felizes, que 
consigam transmitir essa fe-
licidade na vossa nobre ca-
minhada, aos familiares e 
doentes que em vós confiam”, 
concluiu. 
“É importante que estes jo-
vens e as suas famílias sin-
tam que se importam com 
eles. Sem eles, perdemos a 
capacidade de inovação e de 
acompanhar a evolução da 
Medicina. É fundamental 
que estes jovens fiquem a 

trabalhar no SNS, para ajudar a salvá-
-lo. Para isso, têm que ser criadas con-
dições para que fiquem e não partam 
para o privado ou para o estrangeiro”, 
foram  as palavra de Miguel Guimarães 
ao iniciar a sua intervenção. Centrado 
na questão de que os jovens médicos são 
necessários para a medicina e sociedade 
civil, o bastonário relembrou que estes 
terão mais responsabilidades no futuro. 

Sem esquecer a relação médico-doente, 
a humanização dos cuidados de saúde e 
o combate às más políticas, integrando 
a tecnologia no conhecimento, reforçou: 
“Temos um bom SNS porque temos 
bons profissionais de saúde e isso deve 
ser um orgulho para o nosso país”.

A AÇÃO DA ORDEM DOS MÉDICOS
“A nossa qualidade de formação está 
relacionada com o rigor que tem sido 
aplicado pela Ordem dos Médicos nos 
internatos médicos. Temos feito um 
grande esforço para aumentar as capa-
cidades formativas e idoneidades, mas 
ainda existem médicos sem acesso à 
especialidade. Isto é um problema que 
nos preocupa e já apresentamos uma 
proposta no sentido de corrigir as defi-
ciências que existem atualmente nos 
serviços para que possamos aumentar a 
capacidade formativa”, lembrou o basto-
nário. Antes de concluir o seu discurso, 
abordou os principais acontecimentos 
que têm marcado a atualidade e a ação 
da Ordem dos Médicos nos últimos me-
ses. Desde as mudanças na Prova Na-
cional de Acesso à Especialidade, com o 
fim do exame do Harrison e a criação do 
Fundo de Apoio à Formação Médica, até 
ao protocolo recentemente estabelecido 
com o Ministério da Saúde. Este último, 
“um projeto único a nível internacional 
e fundamental na atualidade”, permite 
o livre acesso às plataformas digitais 
de apoio à decisão clínica, à formação 
médica contínua e à literacia em saúde 
para a população em geral. No final, Mi-
guel Guimarães fez ainda questão de ler 
a carta que endereçou a Marta Temido, 
solicitando maior intervenção e acom-
panhamento aos médicos nos hospitais 
portugueses. Desafiou-a a entender as 
implicações da profissão e a reconhecer 
o seu valor, ouvindo os médicos e acre-
ditando nas suas queixas. 
Após ouvir estas palavras de apoio da 
Ordem na defesa da “mais bela e desa-
fiante profissão do mundo”, os 160 novos 
médicos fizeram o juramento e recebe-
ram as cédulas profissionais e a certi-
dão de inscrição na OM. No final, foram 
ainda presenteados com dois livros: “Ser 
Médico – Cartas aos jovens médicos”, de 
Carlos Ribeiro, ex-bastonário da OM, e 
um outro sobre a história do CRNOM, 
de A.S. Maia Gonçalves. n



médicos e a OM. Com o objetivo de ava-
liar as condições de trabalho e as conse-
quências da falta de recursos humanos, 
António Araújo, presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (CRNOM) acompanhou o bastonário 
Miguel Guimarães e João Bernardes, 
presidente do Colégio da Especialidade 
de Ginecologia/Obstetrícia da Ordem 
dos Médicos numa visita àquela uni-
dade hospitalar.
Os representantes da OM reuniram-se 
com alguns elementos do Conselho de 
Administração, que se mostraram dis-
postos a reforçar as equipas, e ainda com 
o diretor clínico, Alberto Bessa Peixoto. 
Também os médicos do Serviço de Gi-
necologia/Obstetrícia tiveram a oportu-
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11.OUT.2018
VISITA AO 
HOSPITAL DE 
BRAGA
:: SERVIÇO DE
OBSTETRÍCIA E
GINECOLOGIA

Falta de recursos 
humanos preocupa 
Ordem dos Médicos
A falta de recursos humanos no Serviço de 
Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de Braga 
tem vindo a ser denunciada e declarada 
como preocupante. Nesse contexto, e com 
vista a verificar as condições de trabalho e 
de segurança clínica, a Ordem dos Médicos 
visitou aquela unidade de saúde, no dia 11 
de outubro. António Araújo, presidente do 
CRNOM, acompanhou o bastonário Miguel 
Guimarães e João Bernardes, presidente do 
Colégio da Especialidade.

A Ordem dos Mé-
dicos visitou, 
durante a ma-

nhã do dia 11 de outu-
bro, o Hospital de Braga, 
na sequência de várias 
denúncias de falta de 
condições de segurança 
clínica no Serviço de 
Ginecologia/Obstetrícia 
e no Bloco de Partos. O 
hospital presta ainda 
serviço de apoio perina-

tal diferenciado, de grande relevância 
em termos de referenciação materno-
-infantil na região Norte, mas funciona 
com um número insuficiente de espe-
cialistas, uma situação que preocupa os 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Braga



nidade de relatar os prin-
cipais problemas que 
têm enfrentado, numa 
reunião que aconteceu 
de seguida e que contou 
com a presença da res-
ponsável de serviço, Isa-
bel Reis. João Bernardes 
introduziu o tema, refe-
rindo os esforços que os 
médicos daquele Serviço 
têm feito. “Estamos preo-
cupados com a segurança 
clínica e sabemos que a 
assistência só tem sido 
assegurada com um es-
forço e desgaste enorme 
dos colegas”, alertou o 
presidente do Colégio 
da Especialidade. Dado 
o mote e privilegiando a 
transparência, a respon-
sável de serviço come-
çou por destacar os prin-
cipais problemas. “Há 
um grande desgaste nas 
equipas, face ao número 
de horas que fazem. Os 
recursos humanos estão 
muito aquém daquilo 
que seria desejável para 
o volume de trabalho que 
temos”, esclareceu Isa-
bel Reis. Com um cres-
cimento significativo no 
que diz respeito à refe-
renciação no rastreio e 
até nas cirurgias, o nú-
mero de mulheres a re-

correr ao Hospital de Braga é cada vez 
maior. O excesso de horas e as folgas que 
ficam por usufruir, devido às equipas re-
duzidas, principalmente no período da 
noite, têm contribuído para uma pres-
são e cansaço constantes por parte dos 
profissionais. “Durante a noite a equipa 
é composta apenas por três elementos, 
incluindo internos. O ideal seria ter três 
especialistas e um interno, pelo menos 
quatro médicos. Já para a prática diária 
hospitalar, precisamos de mais cinco 
médicos. A equipa é deficitária e tem de 
ser aumentada”, foram algumas das re-
clamações e sugestões apresentadas na 
reunião com o corpo clínico. 
Atento às reivindicações dos médicos, 
o diretor clínico do hospital salientou 

que “os números têm crescido de forma 
sustentada” e que, apesar das dificulda-
des, “existe um ritmo de contratação”, 
assegurando que está contemplado pelo 
Conselho de Administração aumentar 
as equipas. Um dos especialistas alertou 
para a importância de o Colégio da Es-
pecialidade estar atento, revelando que 
existe “uma prudência exagerada por 
parte da administração, que complica o 
desenvolvimento do serviço”. No final do 
encontro, os médicos declararam-se sa-
turados e indisponíveis 
para fazer horas extra, 
apontando os vários 
problemas e desgaste 
que enfrentam na ur-
gência e ainda a falta 
de profissionais dispos-
tos a prestar serviço na-
quele hospital. “Temos 
casos muito complexos 
que nos chegam de vá-
rias regiões. Manter 
a atividade regular e 
acumular a urgência 
tem sido insustentável 
e temos que transferir 
alguns casos”, adianta-
ram. Num total de 32 
médicos, 30 especialis-
tas executam serviço 
de urgência, mas ape-
nas treze durante o pe-
ríodo noturno.

HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS 
PARA ALÉM DAS LEGALMENTE 
PREVISTAS

Em declarações aos órgãos de comuni-
cação social, Miguel Guimarães alertou 
para a necessidade de se corrigir rapi-
damente estes problemas, que se reve-
lam críticos. “A maioria dos médicos já 
fizeram muitas horas extraordinárias, 
mais do que aquelas que estão legal-
mente previstas. A equipa não é a ideal 
para assegurar o serviço de urgência, 
sendo premente reforçar as equipas. Os 
enfermeiros deste serviço cobrem as ne-
cessidades, mas são precisos mais pro-
fissionais com diferenciação específica 
na área materno-infantil”, adiantou o 
bastonário. Depois de confirmar a falta 
de recursos humanos, destacou a impor-
tância da contratação para garantir a 

confiança e eficácia do serviço, bloco de 
partos e ainda da consulta de rastreio do 
cancro do colo do útero, que apresenta 
um “atraso bastante significativo”. O au-
mento do número de grávidas a recorrer 
ao Hospital de Braga tem sido gradual e 
só no ano de 2017 foram realizados mais 
de três mil partos. “Este é um hospital 
de referência, que oferece confiança e 
segurança aos seus utentes, com ótimos 
indicadores na saúde materno-infantil 
e um serviço de Ginecologia e Obstetrí-

cia eficaz. Portugal é um 
dos países que detém os 
melhores indicadores 
na qualidade da saúde 
materno-infantil e é as-
sim que queremos conti-
nuar”, salientou Miguel 
Guimarães. 

MÉDICOS NO 
LIMITE DAS SUAS 
CAPACIDADES
Também o presidente 
do CRNOM, António 
Araújo, revelou a sua 
preocupação com a si-
tuação dos profissionais 
de saúde. “É notório que 
os médicos estão a atin-
gir o limite das suas ca-
pacidades e, claramente, 
em risco de burnout. 
Isso pode colocar em 
causa a qualidade dos 
atos médicos pratica-
dos e da assistência que 

dão às pacientes que os procuram. Este 
é um hospital de referência, essencial 
no Norte do país, com uma qualidade 
de serviço de atendimento excecional”, 
frisou António Araújo. Consciente dos 
efeitos destas dificuldades, o dirigente 
da SRNOM chamou a atenção para o 
impacto que poderão ter na formação 
dos internos. “Acabam por ser pressio-
nados pelo serviço de urgência e veem a 
sua formação prejudicada. Além disso, 
deixa de ser aliciante vir para cá traba-
lhar, e isso é uma preocupação para a 
Ordem dos Médicos”, acrescentou. n
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Local de Saúde do Alto Mi-
nho (ULSAM), em Viana do 
Castelo, no dia 14 de novem-
bro. António Araújo, presi-
dente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM) acompa-
nhou o bastonário Miguel 
Guimarães numa visita que 
contou ainda com a colabo-
ração de Nelson Rodrigues 
e Veiga Torres, dirigentes 
da Sub-Região de Viana do 

Castelo, na organização da mesma, e que 
se iniciou na antiga Extensão de Santa 
Marta. O coordenador da Unidade de 
Saúde Familiar Cuidarte, Miguel Al-
varez, reuniu a sua equipa de profissio-
nais para o encontro com a Ordem dos 
Médicos, entre eles a diretora clínica da 
área de Cuidados de Saúde Primários da 

40

Viana 
do Castelo
ORDEM DOS MÉDICOS VISITA  
VIANA DO CASTELO E PONTE DE LIMA

VISITA À ULSAM

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

No sentido de ouvir os médicos e perceber as principais 
dificuldades que enfrentam no dia a dia, a Ordem 
dos Médicos planeia efetuar um conjunto de visitas a 
hospitais e unidades de saúde. Neste contexto, realizou 
no dia 14 de novembro uma visita à Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo. O 
subfinanciamento e as falhas nos sistemas informáticos 
foram os principais problemas relatados. 

C onsciente dos problemas com 
que os hospitais e as unidades de 
saúde do país se deparam no dia-

-a-dia, a Ordem dos Médicos planeia um 
conjunto de visitas a estas instituições 
“para escutar, de viva voz, os principais 
problemas e preocupações dos médicos”. 
A primeira dessas visitas foi à Unidade 



ULSAM, Fátima Fonseca, e Paulo Fel-
gueiras, do Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo da Ordem dos Médicos. 
“As alternativas à via eletrónica são es-
cassas para cobrir todos os pedidos e su-
portar todo o trabalho. Temos uma popu-
lação essencialmente rural, de freguesias 
com poucas acessibilidades e temos tido 
problemas regulares com as vacinas e 
receitas médicas”. Este foi um dos rela-
tos dos médicos presentes na reunião, 
que foram indicando diversos problemas 
que condicionam o funcionamento nor-
mal da unidade de saúde, como a falta 
de equipamento e as falhas no sistema 
informático. A dificuldade em marcar 
consultas e encaminhar doentes para 
especialidades como Dermatologia e Of-
talmologia, com tempos de espera muito 
longos, foi outro dos problemas apon-
tados pelos profissionais de saúde, que 

questionam a capacidade de resposta do 
hospital. Também na Unidade de Cuida-
dos de Saúde Personalizados (UCSP) de 
Viana, os problemas de referenciação e 
as condições em que é exercida a ativi-
dade, em instalações provisórias, foram 
as principais queixas. Após a visita ao 
Serviço de Urgência Base (SUB) do Hos-
pital Conde de Bertiandos, em Ponte de 
Lima, durante a tarde, a reunião com os 
médicos do Centro de Saúde da região 
centrou-se no “caos dos sistemas infor-
máticos” e nas diferenças entre as uni-
dades de modelo A e B. 

PRINCIPAIS PROBLEMAS
Para o encontro com os médicos do Hos-
pital de Santa Luzia, a Ordem dos Mé-
dicos foi recebida por Nélson Rodrigues, 
presidente do Conselho Sub-Regional 
de Viana do Castelo, e por Franklim Ra-

DIFICULDADES OPERACIONAIS  
E LOGÍSTICAS 
Clínicos queixam-se de constantes falhas 
do sistema informático que condicionam 
o normal funcionamento das unidades, 
e da falta de condições, em instalações 
provisórias, para exercerem a sua 
atividade.
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mos, presidente do Conselho de Admi-
nistração da ULSAM. Em representação 
dos médicos da instituição, a diretora 
clínica da área de Cuidados Hospitala-
res e Continuados, Cristina Roque, ini-
ciou o seu discurso referindo o apoio da 
Ordem dos Médicos na defesa da quali-
dade da formação e da prática médica 
em Portugal. Abordou depois a missão 
da ULSAM e elogiou a equipa de profis-
sionais de saúde, destacando o elevado 
valor técnico-científico, resiliência e de-
dicação. “Os médicos da ULSAM estão 
e estarão sempre disponíveis para aju-
dar a construir uma saúde melhor no 
Alto Minho, dando corpo ao seu elevado 
potencial de crescimento e de diferen-
ciação, que só é possível desde que es-
tejam salvaguardadas as condições de 
trabalho”, adiantou. Criticando o sub-
financiamento e a falta de autonomia 

“Os médicos da 
ULSAM estão e 
estarão sempre 
disponíveis para 
ajudar a construir 
uma saúde 
melhor no Alto 
Minho”
Cristina Roque

Viana 
do Castelo
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com que os médicos lidam no seu 
dia-a-dia, como um passo essen-
cial para resolver as deficiências 
do SNS. “Apesar de este hospital 
ser um exemplo na gestão de con-
dições de trabalho, organização e 
disciplina de trabalho, é também 
vítima do desinvestimento no 
SNS a que temos assistido”, acres-
centou. De forma resumida, apon-
tou ainda as equipas deficitárias, 
a falta de especialistas e de espe-
cialidades, a falta de investimento 
tecnológico e as infraestruturas, 
que carecem de obras, como as 
áreas mais sensíveis. 

REUNIÃO COM OS MÉDICOS
Os médicos presentes na reunião 
confirmaram estes constrangi-
mentos e relataram exemplos do 
que se vive em áreas como a Ra-
diologia, que funciona com equipa-
mentos obsoletos e com recurso a 
outsourcing. A carência de recur-
sos humanos – em especialidades 
como a Anatomia Patológica, que 
conta apenas com um médico es-
pecialista, e na Anestesiologia que 
necessita de mais nove profissio-
nais – leva a que se recorra a con-
tratação externa ou prestação de 
serviços. “Não temos capacidade 
de resposta porque vivemos num 
universo em que o quotidiano é, 
por si só, um problema para re-
solver. Por vezes, existe a ideia de 
que temos as melhores condições, 
mas nesse sentido somos pobres, 
por causa da política financeira. 
Mas o que nunca descuramos é a 
parte humana, o profissionalismo 
e o facto de o doente e o seu pro-

blema pesarem mais do que tudo o resto. 
Esta lógica de funcionamento só vai le-
var à desagregação do SNS e à desmora-
lização dos seus profissionais de saúde”, 
reiterou um dos clínicos. Apesar do ce-
nário crítico, os médicos reforçaram 
que continuam a ser resistentes, a “lu-
tar pela dignidade da instituição” e pela 
formação de qualidade dos jovens e que 
não deixam de se “envolver em projetos 
inovadores”.
De seguida, os elementos da Ordem 
dos Médicos reuniram-se com o presi-
dente do Conselho de Administração 

das unidades de saúde, abordou alguns 
condicionantes, como os concursos e va-
gas na formação médica, a escassez de 
recursos humanos e as falhas informáti-
cas. “É necessário que a tutela responda 
às carências identificadas, reflita e avalie 
com seriedade os resultados de algumas 
medidas adotadas, para que o Serviço 
Nacional de Saúde continue a merecer 
a confiança de quem nele trabalha ou 
o procura”, reforçou a diretora clínica. 
Helena Ramalho, dirigente do Sindicato 
Independente dos Médicos, defendeu a 
importância de identificar os problemas 
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tor do serviço, João Andrade, e pelo 
diretor do Departamento de Medi-
cina Crítica, José Manuel Caldeiro, 
os elementos da OM percorreram a 
triagem, os diferentes gabinetes, por 
especialidade, e a unidade de decisão 
clínica. 

SUBFINANCIAMENTO 
Em declarações à imprensa, o basto-
nário da Ordem dos Médicos expli-
cou todos os condicionalismos que 
prejudicam a prática de uma medi-
cina de qualidade e garantiu que re-
correrá “as instâncias necessárias, 
incluindo tribunais”, para acabar 
com as “sucessivas falhas nos siste-
mas informáticos”, que constituem 
um problema nacional. Miguel Gui-
marães classificou como “extrema-
mente grave” a falta de uma “alterna-
tiva” adequada em caso de falha dos 
sistemas informáticos implemen-
tados pelos Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde. “Isto está a de-
teriorar e a prejudicar a relação mé-
dico-doente, que é uma questão sa-
grada. Notamos que os profissionais 
de saúde começam a ficar desmoti-

vados”, completou. O bastonário consi-
derou o subfinanciamento da ULSAM 
“assustador”, “insuficiente para a admi-
nistração fazer aquilo que precisa fazer”.
A ULSAM é constituída por dois hos-
pitais, o de Santa Luzia, em Viana do 
Castelo, e o Hospital Conde de Bertian-
dos, em Ponte de Lima. Integra ainda 12 
centros de saúde, uma unidade de saúde 
pública e duas de convalescença, e serve 
uma população residente superior a 244 
mil pessoas. Conta com 2500 profissio-
nais, entre os quais 501 médicos e 892 
enfermeiros. n

da ULSAM e abordaram os números 
de investimento e financiamento, bem 
como as prioridades e constrangimen-
tos. “Manter as equipas estáveis é uma 
preocupação. Nós diferenciámo-nos, os 
serviços têm sido referenciados, mas as 
equipas são pequenas e instáveis”, argu-
mentou Franklim Ramos, depois de o 
bastonário da OM referir que “o modelo 
ULS não é o melhor modelo”. Ainda no 
âmbito desta visita, a tarde foi reservada 
ao serviço de urgência do Hospital de 
Santa Luzia. Acompanhados pela dire-
tora clínica, Cristina Roque, pelo dire-

SUBFINANCIAMENTO DA 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO 
ALTO MINHO É “ASSUSTADOR”  

  DN [2018.11.14] :: «“Faltam especialistas em pratica-
mente todas as especialidades, sendo que a situação 
mais crítica é a de anatomia patológica. (…) Esta situa-
ção pode provocar atrasos inaceitáveis”, sustentou. 
Miguel Guimarães destacou que o anatomopatolo-
gista do hospital de Santa Luzia “trabalha em regime 
de prestação de serviços”.»
https://www.dn.pt/lusa/interior/subfinanciamento-da-unidade-local-de-
saude-do-alto-minho-e-assustador----om--10178543.html

VISITA DO BASTONÁRIO DA 
ORDEM DOS MÉDICOS À ULSAM 

  ULSAM [2018.11.20] :: «A ULSAM, EPE recebeu no 
dia 14 de novembro, o Bastonário da OM, Dr. Miguel 
Guimarães, que após uma vista a esta Unidade e aos 
Centros de Saúde, acompanhado pelo presidente 
do CRNOM, António Araújo, e por vários elementos 
do Conselho Sub-regional de Viana do Castelo, no-
meadamente o presidente Nelson Rodrigues, reuniu 
com os médicos e Conselho de Administração. Destas 
reuniões tomou nota de pelo menos 50 apontamentos 
que considera importantes, nomeadamente o subfi-
nanciamento de que a ULSAM é alvo.»
http://www.ulsam.min-saude.pt/noticias/visita-do-bastonario-da-ordem-
dos-medicos-a-ulsam/

ORDEM DOS MÉDICOS RECORRERÁ 
AOS TRIBUNAIS PARA ACABAR 
COM FALHAS INFORMÁTICAS 

  PÚBLICO [2018.11.14] :: «Bastonário diz que as 
falhas nos sistemas informáticos estão a “deteriorar” 
e “a prejudicar” a relação “sagrada” entre médico-
-doente. O bastonário da Ordem dos Médicos garantiu 
nesta quarta-feira que recorrerá “às instâncias neces-
sárias”, incluindo tribunais e instâncias europeias, para 
acabar com as “sucessivas falhas nos sistemas infor-
máticos”, que disse serem um problema nacional.»
https://www.publico.pt/2018/11/14/sociedade/noticia/ordem-medicos-
recorrera-tribunais-acabar-falhas-informaticas-1851137

ORDEM DOS MÉDICOS DIZ 
QUE SUBFINANCIAMENTO DA 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO 
ALTO MINHO É “ASSUSTADOR” 

  RADIOALTOMINHO. [2018.11.14] :: «“Com este nível 
de financiamento a administração da ULSAM não tem 
dinheiro para fazer aquilo que precisa de fazer”, afirmou 
Miguel Guimarães.»
https://radioaltominho.pt/noticias/ordem-dos-medicos-diz-que-
subfinanciamento-da-unidade-local-de-saude-do-alto-minho-e-
assustador/

“O subfinanciamento 
da ULSAM é 
assustador. Com 
este nível de 
financiamento a 
administração da 
ULSAM não tem 
dinheiro para fazer 
aquilo que precisa de 
fazer”
Miguel Guimarães
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport

Pela
partilha de 
conhecimento

CICLO DE CONFERÊNCIAS  
“ÀS SEXTAS NA ORDEM”

Depois da sessão inaugural 
em 14 de setembro, a nova 
iniciativa da SRNOM, o ciclo 
de conferências “Às Sextas 
na Ordem”, que pretende 
levar a debate temas atuais 
e promover o diálogo e a 
partilha de conhecimento 
entre médicos, recebeu mais 
três encontros ao longo do 
último trimestre de 2018:  
“Obesidade: Verdades e 
Mitos”, “Envelhecimento 
e qual o efeito na vida” e 
“Da doença fatal à doença 
crónica: Cancro e Sida, dois 
exemplos de sucesso” foram 
os assuntos abordados.

Auma sexta-feira, 
uma vez por 
mês, há “Às Sex-

tas na Ordem”, uma nova 
iniciativa do CRNOM que 
tem como objetivo abor-
dar, numa perspetiva de 
atualização, temas de ín-
dole médica. Depois da 
sessão inaugural em 14 
de setembro (“A Medi-
cina face ao Transhuma-
nismo”), o ciclo de con-
ferências “Às Sextas na 
Ordem” conheceu mais 
três encontros ao longo do 
último trimestre de 2018: 
“Obesidade: Verdades e 
Mitos”, “Envelhecimento 

e qual o efeito na vida” e “Da doença fa-
tal à doença crónica: Cancro e Sida, dois 
exemplos de sucesso” foram os temas 
das palestras.
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19 OUTUBRO

Obesidade: 
Verdades e 
Mitos
Prof. Doutor Nuno Borges

O orador convidado da se-
gunda sessão do ciclo “Às 
Sextas na Ordem”, a 19 de 
Outubro, teve como orador 
convidado Nuno Borges. 
Licenciado em Ciências da 
Nutrição pela Faculdade de 
Ciências da Nutrição e Ali-
mentação da Universidade 
do Porto (FCNAUP) e dou-
torado em Biologia Humana 
pela Faculdade de Medicina 
da mesma universidade, o 
palestrante começou por 
agradecer a oportunidade 
concedida pela comissão 
organizadora para abordar 
este tema. “Obesidade: Ver-
dades e Mitos” foi a proposta 
e “vou tentar responder a 
algumas questões que a 
ciência hoje consegue expli-
car. Primeiro, o impacto da 
obesidade na nossa saúde e 
porque não se consegue 
resolver esta epidemia”, 
adiantou Nuno Borges. Na 

sua opinião, o conceito de obesidade é 
muito vago, uma vez que, sendo definida 
como um “excesso ou acumu-
lação anormal de gordura sus-
cetível de prejudicar a saúde”, 
torna necessária a existência 
de instrumentos que permi-
tam quantificar esse excesso, 
para além do Índice de Massa 
Corporal (IMC). “A obesidade 
é um problema cada vez mais 
relevante. Em 195 países, nos 
últimos 25 anos, a prevalên-
cia tem aumentado substan-
cialmente tanto nas crianças 
como nos adultos. Nos países 
mais ricos, a prevalência su-
biu muito e agora está a esta-
bilizar. Em países como África 
do Sul, Egipto, Arábia Saudita 
e algumas ilhas do Pacífico temos uma 
enorme prevalência, que continua a 
crescer. Isto mostra que existe muito 

mais para além do que podíamos ima-
ginar que fosse a genética dos povos de 
cada país, tem muito que ver com polí-
ticas locais”, defendeu. Ao longo da sua 
intervenção, Nuno Borges apresentou 
dados de estudos realizados sobre a te-
mática em diferentes países, tendo em 
conta o género, grupo etário e até o grau 
de formação, destacando que o excesso 
de peso e/ou obesidade é responsável 
por quatro milhões de mortes por ano 
em todo o mundo, sendo que 70% deve-
-se a doença cardiovascular. O professor 
da FCNAUP abordou ainda o impacto 
da obesidade na diabetes, doença renal 
e cancro, salientando a complexidade 
da questão. “O nosso mundo, o nosso 
sistema está a deturpar e a sobrepor-
-se aos nossos mecanismos de homeos-
tasia energética. Isso é que provoca a 
epidemia e temos que ir mais fundo na 
questão para descobrir como a travar”. 
“Em resumo, a obesidade continua a 
aumentar de prevalência em países me-
nos desenvolvidos, encontra-se indubi-
tavelmente associada a maior risco de 
doença e morte, a origem é multifatorial 
e tem várias influências, e o tratamento 
é difícil. (...) A manutenção de um peso 
saudável ao longo da vida é a melhor 
garantia de termos o menor risco pos-
sível, sendo especialmente importante 
a manutenção do peso normal das pri-
meiras décadas”, concluiu Nuno Borges. 
O vice-presidente do CRNOM, António 
Sarmento, abriu então um momento de 

debate, em que a pla-
teia foi convidada a 
comentar e a questio-
nar. O palestrante deu 
algumas explicações 
sobre o papel da gené-
tica, que disse ter uma 
responsabilidade de 
60 a 70% nesta epide-
mia que atinge valores 
cada vez mais eleva-
dos em Portugal. Re-
fira-se que um estudo 
do Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ri-
cardo Jorge recen-
temente publicado 
mostra que, em 2015, 

38,9% da população adulta (25-74 anos) 
tinha excesso de peso e 28,7% sofria de 
obesidade.

“A manutenção 
de um peso 
saudável ao 
longo da vida é a 
melhor garantia 
de termos o 
menor risco 
possível, sendo 
especialmente 
importante a 
manutenção 
do peso normal 
das primeiras 
décadas.”



e as evidências sugerem que o seu en-
curtamento ou alongamento são uma 
das consequências do envelhecimento 
celular. Depois abordou o impacto do 
envelhecimento a diferentes níveis, 
desde os efeitos na pele, às alterações 
renais, musculoesqueléticas, a nível da 
cognição, a síndrome metabólica, o en-
velhecimento cardiovascular e a função 
respiratória, para concluir relevando 
a importância da atividade física e das 
mudanças de estilo de vida. No espaço 
reservado ao debate, foi abordada a dife-
rença entre homens e mulheres, a ques-
tão específica da degeneração neuronal 
e cardíaca e a importância de os idosos 
terem um adequado suporte social, que 
garanta estilos de vida saudáveis, com 
prática de exercício físico e uma boa ali-
mentação. No final da sessão todos con-
cordaram  ser necessário que “a socie-
dade se reorganize para a velhice”. 

21 DEZEMBRO

Da doença fatal à 
doença crónica: 
Cancro e Sida, dois 
exemplos de sucesso
Prof. Doutor Venceslau Hespanhol
Prof. Doutor António Sarmento

A última sessão de 2018 do ciclo “Às 
Sextas na Ordem” foi subdividida em 
dois temas, abordados por dois convi-
dados distintos. Venceslau Hespanhol e 
António Sarmento partilharam o palco 
da sala de conferências do Centro de 
Cultura e Congressos da SRNOM para 
apresentar dois dos principais flagelos 
que afetam a sociedade: o cancro do 
pulmão e a sida, respetivamente. Coube 
a Ana Correia de Oliveira, membro do 
CRNOM, dar nota do carácter sui gene-
ris desta sessão e apresentar os pales-
trantes: o Prof. António Sarmento, vice-
-Presidente do CRNOM, especialista em 
Medicina Intensiva e em Doenças In-
fecciosas, diretor do Serviço de Doenças 
Infeciosas do Centro Hospitalar Univer-
sitário São João e professor catedrático 
(Departamento de Medicina) da FMUP; 
e o Prof. Venceslau Hespanhol, chefe 
de serviço de Pneumologia no mesmo 
Centro Hospitalar, professor associado 
com agregação da FMUP e presidente 

9 NOVEMBRO

Envelhecimento  
e qual o efeito na 
vida
Prof. Doutor Pedro Von Hafe 

A terceira sessão do ciclo “Às Sextas na 
Ordem” foi subordinada ao tema “En-
velhecimento e qual o efeito na vida”. 
Pedro Von Hafe, especialista em Me-
dicina Interna e doutorado em Medi-
cina pela FMUP foi o palestrante con-
vidado. Pedro Von Hafe começou por 
tecer considerações sobre a definição de 
envelhecimento, explicando que “não 
é uma doença, apenas se vê o risco de 
doença ser aumentado”, precisou. Con-
trariando a ideia de que temos “prazo de 
validade”, o especialista considerou que 
“a idade não é um fator na determinação 
da eficácia de uma intervenção em par-
ticular”. “Desde 1900, há um aumento 
em mais de 30 anos na esperança mé-
dia de vida e isso deve-se naturalmente 
à melhoria das condições de vida”. Com 
base em alguns estudos, Pedro Von Hafe 
deixou depois projeções sobre o envelhe-
cimento global por países e a influência 
do género nesta temática, mostrando 
que, entre 2000 e 2030, “o número de 
velhos aumentará substancialmente”.  
Entrando nos mecanismos do envelhe-
cimento, Pedro Von Hafe recordou que 
“ao longo do tempo, estamos sujeitos a 
várias agressões, e com a idade elas acu-

mulam-se e podem le-
var ou não à doença”. 
“Temos uma relação 
entre a manutenção 
celular e algumas 
doenças associadas à 
idade, nomeadamente 
a demência, a dia-
betes, a doença car-
diovascular e ainda 
o cancro”, elucidou. 
Ao longo da sua in-
tervenção, Pedro Von 
Hafe abordou espe-
cificamente a impor-
tância dos telómeros 
como indicadores de 
idade celular – o com-

primento dos telómeros parece ser um 
bom indicador do estado atual da célula 
no que diz respeito à atividade mitótica 

“Temos uma 
relação entre 
a manutenção 
celular e 
algumas doenças 
associadas 
à idade, 
nomeadamente 
a demência, a 
diabetes, a doença 
cardiovascular e 
ainda o cancro.”
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da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia.
“Quase um quarto das mor-
tes por cancro no mundo são 
causadas pelo cancro do pul-
mão, que é também aquele 
que mais anos de vida útil 
rouba aos portugueses. É a 
grande doença”, começou 
por enquadrar Venceslau 
Hespanhol, que abordou 
a sua epidemiologia, com 
as diferenças por género, a 
morbilidade e mortalidade, 
o impacto na sociedade e a 
evolução do tratamento da 
doença nos últimos 30 anos. 
“A grande revolução deu-se 
quando se tentou perceber 
como os tumores funcio-
nam. Começou a surgir a tal 
‘medicina de precisão’, indi-
vidualizada, em que cada 
caso é um caso”, acrescen-
tou o professor da FMUP, 
enquanto apresentou alguns 
casos práticos para exempli-
ficar formas de identificar 
mutações genéticas nas cé-
lulas tumorais. Com essas 
mutações, “as células ra-
pidamente evoluem, o que 
constitui uma guerra em 
que não temos todas as es-

tratégias afinadas”, admitiu. Venceslau 
Hespanhol destacou ainda o impacto do 
aparecimento dos testes de bio-
logia molecular (“diagnóstico 
molecular”), em especial a “se-
quenciação de nova geração”  – 
que permite, num único teste, 
sequenciar um gene, vários ge-
nes (painel) ou o exoma com-
pleto – tecnologia que propor-
cionou um avanço significativo 
na capacidade de diagnóstico 
genético ao encurtar prazos e 
diminuir custos. A terminar, 
o especialista mostrou-se con-
fiante nos resultados da nova 
ferramenta de rastreio desen-
volvida no âmbito do ensaio 
clínico europeu NELSON. 
“Esta ferramenta representa 
uma esperança na redução do índice de 
mortalidade do cancro do pulmão”. “Até 
agora não era possível um rastreio efi-

ciente, devido ao facto de os sintomas da 
doença surgirem num estádio avançado. 
O ensaio clínico NELSON veio tornar 
possível identificar a patologia sem exa-
mes invasivos e de uma forma simples e 
reprodutível, com base num algoritmo e 
através de uma avaliação volumétrica da 
TAC”, explicou.
António Sarmento recordou alguns 
marcos históricos relativos à desco-
berta do vírus da imunodeficiência 
humana (VIH) e do síndrome da imu-
nodeficiência adquirida (SIDA) e abor-
dou o curso da doença – destacando a 
invulgar aptidão do vírus para lesar o 
sistema imune dos doentes infectados, 
comprometendo a imunidade celular, 
em particular a devida aos linfócitos –, 
a evolução em termos de diagnóstico e 
as principais diferenças nos tratamen-
tos. Por fim, apresentou números sobre 
a mortalidade e abordou o que será o 
futuro da sida. “É uma doença crónica, 
mesmo assim continua a matar e se for 
diagnosticada tardiamente, nunca mais 
se consegue uma recuperação imunoló-
gica. Cerca de 20% dos nossos doentes 
continua a aparecer pela primeira vez 
muito tarde e acabam por falecer ou não 
recuperar. Já o doente que vem atempa-
damente, que começou a terapêutica e 
a cumpre, consegue esquecer a doença 
durante anos, apesar de envelhecer mais 
cedo e nunca estar ‘curado’”, resumiu o 
especialista em doenças infeciosas. O 
debate final centrou-se na possibilidade 

do uso da imunote-
rapia (anticorpos do 
tipo monoclonal) no 
combate ao vírus da 
sida, uma possibili-
dade aberta por en-
saios clínicos recen-
tes, com resultados 
promissores, e que 
permitira libertar os 
doentes da obrigató-
ria toma dos cock-
tails de medicamen-
tos antirretrovirais.
O ciclo de conferên-
cias “Às Sextas na 
Ordem” continua 
em 2019 com mais 

temas que interessam a todos os médi-
cos. Fique atento ao programa e parti-
cipe! n

“A grande 
revolução deu-
se quando se 
tentou perceber 
como os tumores 
funcionam. 
Começou a surgir 
a tal ‘medicina 
de precisão’, 
individualizada, 
em que cada caso 
é um caso.”
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Reforçar a 
capacidade 
de resposta 
em cuidados 
paliativos 
No âmbito do programa 
“Humaniza”, que tem 
como objetivo reforçar o 
apoio integral a pessoas 
com doenças avançadas, 
a Fundação “La Caixa” 
e a Ordem dos Médicos 
assinaram um protocolo de 
colaboração para a atribuição 
de bolsas que permitam a 
qualificação de médicos com 
a competência em Medicina 
Paliativa. A assinatura do 
protocolo decorreu nas 
instalações da SRNOM, no 
dia 11 de dezembro. 

Consciente da necessi-
dade de reforçar a ca-
pacidade de resposta 

dos médicos na área dos cui-
dados paliativos, a Ordem dos 
Médicos aceitou de imediato 
tornar-se parceiro da Funda-
ção “La Caixa”, uma organi-
zação sem fins lucrativos “que 
trabalha, desde 1904, para 
uma sociedade mais justa e 
igualitária” através de dife-
rentes linhas de ação e que, 
no quadro da entrada do BPI 
no Grupo CaixaBank, iniciou 
em 2018 a sua implantação 
progressiva em Portugal.
Aproveitando a experiência 
do trabalho em Espanha, em 

que através do programa “Humaniza” 
foi criada uma rede de cuidados paliati-
vos que se revelou um êxito, a organiza-
ção resolveu fazer uma “adaptação dos 
grandes princípios desse programa às 
necessidades e realidade portuguesa”. 
Nesse sentido, propôs à Ordem dos Mé-
dicos a assinatura de um protocolo de 
cooperação que contempla a atribuição 
de bolsas que permitam a qualificação 
de médicos com a competência em Me-
dicina Paliativa. A assinatura do proto-
colo decorreu no dia 11 de dezembro, nas 
instalações da SRNOM, e contou com a 
presença do bastonário da Ordem dos 
Médicos, Miguel Guimarães, do presi-
dente do CRNOM, António Araújo, do 
diretor corporativo de Território e Cen-
tros da Fundação “La Caixa”, Rafael 

Te
x

to
 C

at
ar

in
a 

Fe
rr

ei
ra

 › 
Fo

to
gr

afi
a 

D
ig

ir
ep

or
t

PROTOCOLO  
OM/FUNDAÇÃO “LA CAIXA”

NOTÍCIAS48



Blasco, e do administrador e coordena-
dor dos programas da fundação em Por-
tugal, Artur Santos Silva. 
“Este protocolo visa contribuir para a 
resolução de um problema que tem o 
nosso SNS: na área de cuidados paliati-
vos existem apenas 60 médicos especia-
listas. O que nós vamos fazer é financiar 
a especialização de mais 10 médicos. 
Este é um contributo superior a 15% do 
total de recursos que o país tem neste 
momento em médicos especializados. 
Na análise que fizemos, reconhecemos 
que o nosso país tem um SNS fantás-
tico, que é a primeira grande bandeira 
do nosso regime democrático. Mas há 
uma fragilidade, que também se cons-

O protocolo de cooperação efetiva 
a atribuição de bolsas de apoio à 
realização de estágios que permi-
tirão a dez médicos (três pedia-
tras e os restantes sete de outras 
especialidades relevantes para 
os cuidados paliativos, incluindo 
oncologia, medicina interna e 
medicina geral e familiar) o cum-
primento dos critérios vigentes 
de formação prática para aqui-
sição da competência em Medi-
cina Paliativa. À Fundação “La 
Caixa” cabe a responsabilidade 
de financiar, gerir processos, ava-
liar a sua execução e escolher as 
instituições que concorrem para 
ser executores de medidas deste 
programa. Por seu lado, à Ordem 
dos Médicos compete lançar o 
concurso e acompanhar os médi-
cos que irão fazer a especializa-
ção. “Temos que ter a certeza de 
que aquilo que concebemos como 
necessário e desejável é efetiva-
mente cumprido. A fase de ava-
liação é decisiva para nos estimu-
lar a investir mais. Estamos a dar 
pequenos contributos que se po-
dem revelar grandes passos se as 
medidas resultarem. A parceria 
com a Ordem dos Médicos reve-
la-se essencial para concretizar o 
projeto”, salientou o coordenador 
dos programas da fundação em 
Portugal. Refira-se que o valor 
máximo a atribuir por bolsa é de 
vinte mil euros, correspondentes 
ao pagamento de 810 horas de es-
tágio prático em centros presta-

dores de cuidados paliativos com idonei-
dade formativa e que o concurso público 
deverá ser lançado em Janeiro de 2019.
Os representantes da Fundação “La 
Caixa” mostraram-se empenhados 
ainda em mais um domínio, além dos 
cuidados paliativos: o financiamento 
de investigação clínica e de translação 
em áreas como as doenças cardiovascu-
lares, neurodegenerativas, infeciosas e 
oncológicas. “Esperamos ser os princi-
pais financiadores na Península Ibérica 
de investigação na área da biomedicina, 
a seguir à Comissão Europeia. Em 2018 
tivemos oito projetos financiados e espe-
ramos conseguir mais”, completou Ar-
tur Santos Silva. n

tata noutros países europeus, em rela-
ção à cobertura em cuidados paliativos”, 
explicou Artur Santos Silva. Face a esta 
realidade, a Ordem dos Médicos consi-
derou de extrema importância associar-
-se à iniciativa da Fundação “La Caixa”, 
como parceiro. “Uma das grandes preo-
cupações da Ordem dos Médicos é a for-
mação e, neste momento, temos de facto 
um défice grande na área dos cuidados 
paliativos. Existem poucos especialis-
tas para a população portuguesa que 
precisa de cuidados especializados. (...) 
Agradeço muito à Fundação “La Caixa” 
e estamos disponíveis para ajudar no 
que for necessário”, confirmou Miguel 
Guimarães. 
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No âmbito do protocolo de coope-
ração entre a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Mé-

dicos (SRNOM) e a Associação Portu-
guesa de Administradores Hospitalares 
(APAH), assinado em 25 de janeiro, ficou 
prevista a realização de conferências e a 
promoção de projetos de formação no 
domínio da gestão em saúde. Após a 
sessão inaugural, sob o tema “Organi-
zação interna dos hospitais”, o Ciclo de 
Conferências “Medicina e Administra-
ção de Serviços de Saúde” continuou, no 
passado dia 14 de dezembro, com uma 
segunda sessão, dedicada à “Cooperação 
inter-hospitalar”. O evento contou a par-
ticipação de Eurico Castro Alves, presi-
dente da Convenção Nacional da Saúde, 
diretor do Departamento de Cirurgia 
do Centro Hospitalar Universitário do 
Porto (CHUP), e de Delfim Rodrigues, 
administrador hospitalar e coordenador 
do Programa Nacional de Implementa-
ção das Unidades de Hospitalização Do-
miciliária nos hospitais do SNS, como 
principais oradores. 

COLABORAÇÃO INTER-HOSPITALAR 
E REGULAMENTAÇÃO
“O objetivo destas conferências é encon-
trar posições comuns entre a Associação 
Portuguesa de Administradores Hospi-
talares e a Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos”, começou por es-
clarecer André Santos Luís, membro do 
CRNOM, ao inaugurar a sessão. Eurico 
Castro Alves, iniciou a sua apresentação 
felicitando a “interessante iniciativa” e 
partilhou algumas ideias base que ser-
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CICLO DE 
CONFERÊNCIAS 
SRNOM/APAH 

n 14 DEZ 2018

“Cooperação 
inter-hospitalar”
Cooperação inter-
hospitalar foi o 
tema da segunda 
sessão, realizada a 
14 de dezembro, no 
âmbito do Ciclo de 
Conferências “Medicina 
e Administração de 
Serviços de Saúde”. A 
iniciativa da SRNOM 
em parceria com a 
Associação Portuguesa 
de Administradores 
Hospitalares (APAH) 
contou com as 
participações de Eurico 
Castro Alves e Delfim 
Rodrigues. 
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funcione corretamente” e deixou uma 
recomendação: “Também os adminis-
tradores hospitalares têm que ter cons-
ciência que a dificuldade da conjugação 
destes esforços passa pelas decisões es-
tratégicas das administrações hospitala-
res. Devem promover a comunicação en-
tre as instituições”, reiterou o presidente 
da Convenção Nacional da Saúde. 

VISÃO E INCENTIVOS
Pedro Lopes, presidente da Assembleia 
Geral da APAH, em representação do 
seu presidente, Alexandre Lourenço, 
agradeceu à SRNOM a possibilidade de 
organizar mais uma sessão deste ciclo e 
apresentou o convidado e segundo ora-
dor, Delfim Rodrigues. “Vivemos um 
tempo que deve ser de agregação, cada 
profissão tem a sua missão e diversi-
dade, mas temos que construir uma 
unidade em torno do doente. Isso só é 
possível no respeito pela diversidade de 
cada profissão e cada profissional, só as-
sim reforçamos a unidade”, começou por 
destacar o jurista. Ao longo da sua inter-
venção, Delfim Rodrigues dedicou-se a 
esclarecer o sentido da palavra “coope-
ração”, defendendo ser necessário cola-
borar e trabalhar em conjunto, usando a 
informação como a principal arma. “Os 
nossos hospitais podem colaborar en-
tre si em aspetos logísticos, integrando 
de forma colaborativa os seus serviços, 
poupando a centralização e aumentando 
a sua capacidade e eficiência. Mas para 
isso tem que haver alinhamento de in-
centivos”, considerou Delfim Rodrigues. 
Consciente do “grande desafio” que 
constitui a colaboração entre institui-
ções para obter otimização de recursos 
e inspirar lideranças, o administrador 
hospitalar reforçou: “Temos que ter uma 
missão, um propósito e uma liderança 
e, consequentemente, uma estrutura e 
recursos”. 
A terminar, André Santos Luís lançou 
a debate o tema das redes de diferencia-
ção, questionando como se podem ge-
rir essas as redes e os seus recursos. Os 
oradores mostraram-se disponíveis para 
deixar os seus comentários sobre este e 
outros temas, como a “articulação das 
equipas e complementaridade nos cui-
dados” e a “otimização de recursos hu-
manos e nas compras e aquisição de ser-
viços”, com o que se encerrou a sessão. n

viram de mote para o de-
bate. “É importante que 
se pense nas matérias e 
se construam ideias para 
o futuro. Nas questões 
da administração hos-
pitalar e na colaboração 
inter-hospitalar é muito 
importante a regulamen-
tação”, lançou o diretor 
do departamento de Ci-
rurgia do CHUP. Depois 
de reforçar os “quatro 
pilares fundamentais 
na saúde”: acesso, qua-
lidade, segurança e efi-
ciência do sistema, ex-
plicou cada um deles e 
abordou a evolução do 
SNS e as melhorias dos 
cuidados de saúde no 
nosso país. 

ADMINISTRAÇÕES 
HOSPITALARES 
DEVEM PROMOVER A 
COMUNICAÇÃO ENTRE 
AS INSTITUIÇÕES
Antes de terminar, Eu-
rico Castro Alves levan-
tou ainda três grupos de 
questões fundamentais 
para a questão da coope-
ração: o papel e a orga-
nização das instituições 
(hospitais e organismos 
de decisão política na 
área da saúde), as con-
dições de trabalho dos 
profissionais de saúde e 

a posição dos administradores hospita-
lares. “A decisão política é fundamen-
tal porque a questão da regulamentação 
tem que estar sempre presente para 
evitar conflitos, deve ser priorizada. A 
realidade mudou e temos um sistema 
organizado, de que nos podemos orgu-
lhar. Temos de saber fazer uma distri-
buição inteligente dos recursos e uma 
utilização inteligente das redes viárias 
que temos à disposição. As instituições 
devem saber comunicar entre si e de-
cidir com nobreza, tendo em conta o 
meio e os serviços de proximidade”, de-
fendeu. Em relação às condições de tra-
balho, assegurou ser uma questão fun-
damental, “se queremos que o sistema 



Num ambiente ainda for-
temente marcado pela 
tragédia com o helicóp-

tero do INEM, que vitimou qua-
tro profissionais na noite de 15 de 
Dezembro, a reunião dos Colé-
gios da Especialidade da Ordem 
dos Médicos (OM) começou com 
um minuto de silêncio em me-
mória das vítimas daquele acon-
tecimento. No período que ante-
cedeu o cumprimento da ordem 
de trabalhos, foram ainda dis-
cutidas algumas matérias mais 
pontuais, nomeadamente a exis-
tência de uma pós-graduação em 
fisioterapia invasiva, contestada 
pelo Colégio de Medicina Física 
e de Reabilitação. Pedro Cantista 
expressou o lamento dos fisiatras 
pela existência desta formação, 
apoiada pela Universidade do 
Porto e que, na sua opinião, “in-
duz em erro os candidatos”, ao 
confundir competências profis-
sionais eminentemente médicas. 
Miguel Guimarães, bastonário 
da OM, recordou a existência de 
“centenas de cursos questioná-
veis” nas instituições de ensino 
superior e apelou aos colegas para 

fazerem o seu trabalho de pedagogia e 
literacia dos cidadãos. O responsável la-
mentou ainda que, na génese destas for-
mações, estejam quase sempre médicos, 
que assim contribuem para a desvalori-
zação dos seus colegas especialistas. 
Outra das matérias que suscitou maior 
debate neste período inicial da reunião 
foi a dificuldade, expressa por um mem-
bro do Colégio de Medicina do Traba-
lho, em encontrar médicos disponíveis 
para participar como peritos em proces-
sos de investigação judicial, sendo que, 
na sua opinião, a falta de um estímulo 
financeiro era a principal justificação 
para o problema. Miguel Guimarães 
chamou a atenção para o facto de estar 
prevista uma remuneração para este 
tipo de colaborações, que devia ser re-
clamada pelos próprios médicos. “Não 
pode ser a Ordem a fazê-lo”, clarificou 
o bastonário. 
Finalmente, o Colégio de Oftalmologia 
alertou para a “enorme pressão” que 
tem vindo a ser feita para que os opto-
metristas entrem no Serviço Nacional 

A última Reunião dos Colégios da 
Especialidade da Ordem dos Médicos em 
2018 teve lugar na Secção Regional do 
Norte, a 17 de Dezembro. Um encontro longo, 
com muitos pontos de discussão e em que, 
uma vez mais, estiveram em destaque o 
aparecimento de formações na área da saúde 
que colocam em causa a autonomia médica, 
bem como a usurpação de funções em 
contexto de trabalho. 

Reunião Geral 
de Colégios 
ALERTA PARA CURSOS 
“QUESTIONÁVEIS” E USURPAÇÃO 
DE FUNÇÕES

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign
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de Saúde (SNS). Na opinião do re-
presentante daquele colégio, é ne-
cessário promover um maior escla-
recimento junto dos profissionais 
de saúde, das universidades e dos 
decisores políticos, para os efeitos 
negativos que esta opção pode acar-
retar para os doentes. Carlos Cortes, 
presidente do Conselho Regional do 
Centro da OM, reconheceu que esta 
é uma situação grave e lamentou o 
facto de “nunca se ter ouvido falar 
tanto de usurpação de funções como 
agora”. 
 
APOIOS À FORMAÇÃO
O primeiro ponto da ordem de tra-
balhos da reunião centrou-se nas 
propostas que os diferentes colégios 
têm vindo a desenvolver para fixar 
o tempo mínimo de consulta nas 
respectivas especialidades. O bas-
tonário da OM considerou “funda-
mental” este exercício, para garantir 
a integridade da consulta médica e 
da relação médico-doente. Assegu-
rando que serão respeitados crité-
rios técnicos e qualitativos na defini-
ção dos tempos, Miguel Guimarães 
alertou, no entanto, para o facto de 
ser “difícil aceitar que uma consulta 
possa ter uma duração inferior a 15 
minutos”. 
No segundo ponto agendado para a re-
união, foram discutidos os relatórios de 
avaliação das idoneidades formativas. 
Carlos Cortes considerou que os repre-
sentantes dos colégios devem ser “mais 
criteriosos e explicativos” neste tipo de 
avaliações, para que a “OM não seja co-
locada numa situação de fragilidade” 
nesta matéria. O presidente do Conse-
lho Regional do Centro recordou que 
há partidos a “apostar forte na abertura 
de mais vagas” para o internato, o que 
eleva o grau de exigência neste tipo de 
procedimentos. 
O terceiro ponto da ordem de trabalhos 
trouxe à discussão o Fundo de Apoio 
à Formação Médica, tendo o bastoná-
rio destacado o facto de se tratar de um 
compromisso para o mandato e que o 
mesmo visa tornar-se num incentivo 
adicional para os médicos investirem na 
sua formação. Ainda neste âmbito, es-
tava a abertura de cursos de formação de 
auditores, um projeto que o bastonário 

deu como garantido, no intuito de “ca-
pacitar os médicos para realizarem tra-
balhos de auditoria, estejam ou não no 
SNS”. Em matéria de apoios à formação 
e qualificação, Miguel Guimarães desta-
cou ainda o patrocínio que a Fundação 
“La Caixa” irá prestar a 10 médicos por-
tugueses que pretendam fazer formação 
específica em medicina paliativa (ver 
página 48). 
Outro dos processos em curso que foi 
apresentado pelo bastonário ao plená-
rio dos Colégios de Especialidade foi o 
do acesso às plataformas de apoio à de-
cisão clínica e formação médica, numa 
parceria entre a OM e a Administração 
Central dos Sistemas de Saúde (ACSS). 
De acordo com Miguel Guimarães, o 
trabalho da equipa liderada pelo Pro-
fessor António Vaz Carneiro está a ser 
desenvolvido para que o acesso a estas 
plataformas esteja disponível “o mais 
rapidamente possível”, sendo certo que 
terá áreas de conteúdos específicas para 
médicos e utilizadores comuns.  Um se-

gundo protocolo – com a União Europeia 
dos Médicos Especialistas – foi também 
referido nesta reunião, como uma opor-
tunidade de passar a ser a OM a “acredi-
tar e certificar eventos científicos” rea-
lizados não só no nosso país, como nos 
países lusófonos, abrindo desse modo a 
porta ao importante mercado de forma-
ção brasileiro. 
Na agenda da reunião esteve ainda in-
cluída uma reflexão sobre o papel dos 
orientadores de formação, tendo sido 
questionado o facto de haver diversos 
critérios – como o número de horas afe-
tos à formação ou o número máximo 
de internos por orientador – que estão 
sujeitos a alguma variabilidade, de co-
légio para colégio. O bastonário da OM 
assegurou que estão a ser preparados 
novos cursos de formação para orien-
tadores, num esforço que a Ordem vai 
desenvolver para qualificar um “papel 
fundamental” para o internato médico. 
Miguel Guimarães desafiou os repre-
sentantes dos colégios a “envolverem-
-se nesta questão”, procurando “definir 
regras e estabelecer aquilo que pode 
ou não ser homogeneizado” ao nível da 
orientação formativa. 
Depois de uma breve referência, por 
parte do Conselho Nacional do Médico 
Interno, ao concurso extraordinário de 
acesso ao internato – desafiando a OM 
a tomar posição sobre o assunto – e do 
debate sobre a parceria com um canal 
de televisão no âmbito da literacia em 
saúde, o último ponto forte da reunião 
centrou-se no estudo que está a ser de-
senvolvido sobre os recursos humanos e 
técnicos no SNS. Esta espécie de “censo 
médico”, de acordo com o bastonário 
vai permitir saber quantos médicos 
e outros profissionais de saúde traba-
lham em cada serviço, bem como aferir 
dos seus indicadores assistenciais e das 
condições materiais para o exercício da 
Medicina. Todos os colégios de especia-
lidade vão contribuir para este trabalho, 
cujo prazo de conclusão está estimado 
para finais de Janeiro de 2019. “Este é 
um estudo de grande importância para 
a classe médica e que pode dar muita 
credibilidade à Ordem”, acrescentou 
Miguel Guimarães, assumindo que os 
dados obtidos vão permitir “apresentar 
propostas concretas” à tutela. n
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Com o objetivo 
ambicioso de 
encontrar uma 

definição para a “natu-
reza humana”, o XXI 
Seminário Nacional 
do CNECV começou 
com uma importante 
exposição do seu pre-
sidente, Jorge Soares, 
que invocou os desafios 
e as fronteiras que hoje 
são colocados à reflexão 
bioética, em resultado 
do “confronto quoti-
diano” que “as ciências, 
a tecnologia, a econo-
mia e as dinâmicas so-
ciais” vão provocando. 
O primeiro motivo de 
questionamento do di-
rigente incidiu na rea-

ção social à mudança e à inovação. Para 
Jorge Soares, professor catedrático de 
Anatomia Patológica (1996-2004) e di-
retor da Fundação Calouste Gulben-
kian (Programa Gulbenkian Inovar em 
Saúde), verifica-se uma “aceleração na-
tural” desse fenómeno, a que “as insti-
tuições de pensamento reflexivo” como 
a CNECV respondem com “dificuldades 
no tempo e no modo”. O responsável re-
conhece que os “cientistas estão a dar 
outra dimensão” ao sentido do tempo e 
que este começa a faltar para “debater 
os efeitos, as consequências e também 
os riscos” da inovação. “Enquanto isso, 
os criadores de tecnologia encarregam-
-se de construir agendas que queimam 

A Secção Regional do 
Norte da Ordem do 
Médicos (SRNOM) 
voltou a acolher, 
no passado dia 30 
de Novembro, um 
evento do Conselho 
Nacional de Ética 
para as Ciências 
da Vida (CNECV). 
O XXI Seminário 
Nacional promovido 
pela instituição 
estabeleceu um 
“diálogo entre ciência 
e filosofia” para 
responder a uma 
questão mais ampla: 
“o que é a natureza 
humana?”

Diálogo para 
compreender 
a natureza 
humana 

XXI SEMINÁRIO 
NACIONAL DO CNECV
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etapas, numa voragem que 
nos sufoca”, problematizou. 
Esta evolução “com cenários 
pós-humanos” justifica, na 
perspetiva do presidente do 
CNECV, o mote deste XXI 
Seminário Nacional: refletir 
sobre a condição humana. 
Jorge Soares assinalou, 
nesse sentido, que “a dialé-
tica da ciência com a filosofia 
poderá ajudar-nos a ilumi-
nar caminhos para um fu-
turo incerto”, reconhecendo 
na bioética a possibilidade 
de ser “a gramática” ideal 
para estimular “valores jus-
tos, ponderados e plurais nos 
factos e circunstâncias a que 
chamamos progresso”. 
O também especialista em 
Medicina Legal, Ética e Di-
reito Médico mostrou-se 
crente no “valor da ciência 
e dos benefícios que as suas 
descobertas antecipam”, na 
“criatividade dos investiga-
dores” e na capacidade des-
tes tornarem a nossa vida 
mais fácil e melhor”. No en-
tanto, existe o outro lado da 
moeda, onde estão inscritas 
“as mudanças societais si-
lenciosas que a tecnologia 
digital vem promovendo” 
e as quais suscitam “novas 
preocupações”, designada-
mente o fosso que está a ser 
cavado entre quem “domina 
a literacia digital” e aqueles 
que, “empobrecidos pelas 
qualificações”, “ficam para 
trás”. Neste particular, Jorge 
Soares alertou para que a li-
teracia digital “não constitua 
um factor de inequidade e 
um promotor de vulnerabili-
dade”, à semelhança da “po-

breza” ou da “má saúde”. 
O presidente do CNECV abordou ainda 
a problemática da manipulação gené-
tica, considerando “oportuna” a discus-
são sobre as suas vantagens. “Não é só 
um desafio intelectual. É acima de tudo 
um desafio societal, porque é sobre a li-
berdade e o bem das pessoas futuras que 
se exerce”, clarificou. 
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VALOR ESSENCIAL
O presidente do CRNOM também inter-
veio na sessão de abertura deste Semi-
nário, para reconhecer a importância 
da bioética “numa altura em que a Me-
dicina evolui de forma extraordinária”. 
António Araújo recorreu à sua expe-
riência como oncologista para assinalar 
que “as guidelines de alguns tratamen-
tos mudam de três em três meses”. Sinal 
de uma “mudança tão constante e tão 
tecnológica” que pode conduzir a uma 
perda do valor “essencial” da Medicina: 
“a relação médico-doente”. “É nesta re-
lação que se obtêm os melho-
res resultados no tratamento 
dos nossos doentes”, reforçou 
o dirigente da SRNOM, aler-
tando que, caso essa relação 
não seja possível de estabe-
lecer, “não há tecnologia que 
importe às pessoas, no fim do 
dia”. 
O XXI Seminário Nacional 
do CNECV reuniu um con-
junto de conferencistas ao 
longo do dia de trabalho, co-
brindo um conjunto de temas 
que incluiu a inteligência ar-
tificial, as intervenções no ge-
noma ou as relações futuras 
no trabalho. O tema da natu-
reza humana foi abordado de 
forma mais específica num 
painel moderado pelo bas-
tonário da Ordem dos Médi-
cos, Miguel Guimarães, e que 
contou com a participação 
dos professores e bioeticistas, David Ar-
chard, do Nuffield Council on Bioethics, 
e John Harris, professor emérito da Uni-
versidade de Manchester.

NATUREZA HUMANA – David Archard (Presidente 
do Nuffield Council on Bioethics, Reino Unido) / John 
Harris (Diretor do Institute for Science, Ethics and 
Innovation da Universidade de Manchester). Mo-
deradores: Ana Sofia Carvalho, Miguel Guimarães.

A CIÊNCIA EM DIÁLOGO COM A FILOSOFIA – Hen-
rique Leitão / Maria Manuel Araújo Jorge. Modera-
dores: Lucília Nunes, Luís Duarte Madeira.

INTERVENÇÕES NO GENOMA – Pedro Fevereiro 
/ Lluis Montoliu (Investigador da Universidade de 
Barcelona). Moderadores: Rita Lobo Xavier, António 
Sousa Pereira.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – Jorge Portugal / Ma-
nuel Lopes Rocha.

O FUTURO DO TRABALHO: UM DIÁLOGO SOBRE 
AS IMPLICAÇÕES ÉTICAS – ALBERTO CASTRO / 
JOÃO CARAÇA.  Moderador: Manuel Carvalho. n



1ª REUNIÃO  
DO JÚRI

Os elementos do júri 
da 3ª edição do Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM 
encontraram-se na Casa 
do Médico para a sua 
primeira reunião. Definir 
a metodologia de trabalho 
e os critérios de avaliação 
das candidaturas foi o 
objectivo deste encontro do 
júri do prémio que pretende 
reconhecer e estimular 
a investigação clínica de 
excelência em Portugal. 

Prémio
Banco Carregosa 
/ SRNOM

COMEÇAR 
A DEFINIR 
METODOLOGIAS

do júri, contou com a presença de Antó-
nio Araújo, presidente do CRNOM, e Pe-
dro Malheiro Duarte, presidente da Co-
missão Executiva do Banco Carregosa. 
António Sarmento começou por deta-
lhar os procedimentos desta 3ª edição do 
Prémio Banco Carregosa/SRNOM aos 
colegas. Terminado o prazo para receção 
de candidaturas, o júri deverá proceder a 
uma “análise prévia de avaliação”, tendo 
em conta um conjunto de parâmetros, 
para selecionar um grupo mais restrito 
de propostas. Numa segunda fase, será 
definida uma grelha de pontuação para 
classificar dez dos trabalhos escolhidos. 
Os três trabalhos mais pontuados rece-
bem o primeiro prémio e as duas men-
ções honrosas.
António Sousa Pereira e Henrique Cyrne 
de Carvalho integram o júri deste prémio 
pela primeira vez e destacam a qualidade 
dos trabalhos apresentados. Para o reitor 
da Universidade do Porto, este papel é 
encarado como um “desafio”, até porque 
cada prémio tem “públicos distintos e ca-
racterísticas que o tornam diferente”. Já 
para o atual diretor do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), 
as expectativas são as melhores. “De 
uma forma geral, nos prémios científicos 
em que tenho participado, vemos um ní-
vel muito elevado na qualidade dos tra-
balhos submetidos. Este é já um prémio 
de referência e com tradição e esperamos 
que sejam apresentados trabalhos com 
maior diferenciação”, afirmou Cyrne de 
Carvalho
Durante o encontro, os membros do júri 
destacaram a importância da iniciativa 
no contexto da inovação científica. Con-
fiantes em mais uma edição de sucesso, 
frisaram e agradeceram a Maria Cân-
dida Rocha e Silva, presidente do Con-
selho de Administração do Banco Carre-
gosa, o apoio da instituição, que se revela 
fundamental. “O prémio está a decorrer 
de uma forma muito positiva, tendo já 
sido recebidas cerca de 38 candidaturas. 
O trabalho do júri está agora a começar e 
espero que se desenrole a um bom ritmo”, 
concluiu o presidente do CRNOM, An-
tónio Araújo. Recorde-se que nesta 3ª 
edição, o júri é presidido por António 
Sousa Pereira, sendo ainda constituído 
por Henrique Cyrne de Carvalho, An-
tónio Sarmento, Alexandre Figuei-
redo e Maria Cândida Rocha e Silva. n

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 esti-
mular este potencial e 
premiar os seus mais 
destacados protagonis-
tas, a Secção Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos e o Banco 
Carregosa uniram-se 
para atribuir o Pré-
mio Banco Carregosa/
SRNOM, uma distin-
ção de âmbito nacio-
nal destinada a pessoas 
singulares ou coletivas 
com projetos relevantes 
na área da investigação 
clínica. O objetivo passa 
também por incentivar 

os jovens médicos a participar ativa-
mente nesta área da investigação, que 
pode inclusive constituir-se uma saída 
profissional relevante. 
O primeiro encontro formal dos elemen-
tos do júri da 3ª edição deste prémio 
aconteceu a 7 de novembro, na Casa do 
Médico. Definir estratégias, metodolo-
gias e critérios de seleção dos trabalhos 
a premiar foram os principais propósitos 
da reunião que, para além dos elementos 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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O Plano de Atividades e 
Orçamento para 2019 mereceu 
aprovação unânime na última 
reunião da Assembleia Regional 
da SRNOM. Além das iniciativas 
habituais, o calendário do 
próximo ano aponta dois 
momentos de responsabilidade 
acrescida: a primeira edição da 
nova Prova Nacional de Acesso 
(PNA), cujo gabinete está 
sedeado na SRNOM; e o regresso 
ao Norte do Congresso 
Nacional de Medicina. 

faz uma “previsão conser-
vadora” nessa matéria. 
Por último, o dirigente 
apontou para a necessi-
dade de manter a aposta 
na modernização e rea-
bilitação de instalações. 
“Este ano foram remode-
lados 1o quartos do Centro 
de Cultura e Congressos e 
esse investimento, na me-
lhoria das infraestruturas 
será para manter”, confir-
mou. 
Contas feitas, as previsões 
para o exercício do pró-
ximo ano antecipam um 
saldo final positivo na casa 
dos 240 mil euros. Para 
António Araújo, esta pro-
posta “respeita as linhas 
de orientação que têm 
norteado a gestão da SR-
NOM ao logo do mandato” 
e que se caracterizam por 
“uma atuação de rigor e de 
cuidado com os gastos”. O 
documento foi aprovado 
por unanimidade. 

AUDACIOSO E 
OBJECTIVO
Pedro Teixeira Bastos, 
presidente da Mesa da 
Assembleia Regional, 
expressou as suas felici-
tações ao Conselho Re-
gional, pelo facto de apre-
sentar um Orçamento 
“audacioso e objectivo”, 
ainda que “conservador e 

cauteloso” em matéria financeira. Na 
mesma linha, Edgar Lopes, presidente 
do Conselho Fiscal da SRNOM, enfa-
tizou o “alargamento de responsabili-
dades” que a proposta para 2019 com-
porta, referindo-se às questões da PNA 
e do Congresso Nacional, anteriormente 
mencionadas por António Araújo. Se-
gundo aquele dirigente, é “absoluta-
mente claro que tem sido mantida toda a 
estratégia delineada” para o triénio, com 
todas as atividades a serem “mantidas e 
consolidadas”. Mais ainda, reforçou, “a 
capacidade de resposta social e de in-
tervenção da SRNOM tem vindo a ser 
alargada”. n

ASSEMBLEIA 
REGIONAL DO NORTE 

Aprovado 
orçamento com 
“responsabilidade 
alargada” 

A Assembleia Regional 
da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 

Médicos (SRNOM), realizada no 
passado dia 12 de Novembro, co-
meçou com a habitual leitura da 
ata relativa à reunião passada, que 
teve votação favorável por parte 
dos médicos presentes na sessão. Cum-
prida esta obrigação formal, o enfoque 
da Assembleia Regional centrou-se no 
Plano de Atividades e Orçamento para 
2019. 
De acordo com presidente do Conselho 
Regional, o documento apresentado 
“respeita as linhas fundamentais dos 
anos anteriores”, designadamente ao 
assegurar a realização das iniciativas 
tradicionais da instituição. A principal 
novidade, antecipou António Araújo, é 
mesmo a realização do Congresso Na-
cional de Medicina, cuja organização 
será da responsabilidade da SRNOM, 
“presumivelmente no quarto trimestre” 

do ano. Como sublinhou o dirigente, 
trata-se de um encargo que poderá “ter 
algum reflexo ao nível das contas”. 
Acresce, a esse nível, o facto do Gabi-
nete da PNA estar “em pleno funcio-
namento” nas instalações da SRNOM e 
2019 ser o primeiro ano em que a prova 
se realiza segundo o novo modelo, o que 
pode também acarretar alguma despesa 
adicional. “Não contabilizámos even-
tuais retornos que a ACSS possa fazer 
no final do ano por prudência, pois o seu 
efeito pode não se fazer sentir no pró-
prio ano”, esclareceu António Araújo. 
Assim sendo, o presidente do CRNOM 
considerou que o Orçamento para 2019 

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign
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Novo diretor da 
FMUP pretende 
escola “renovada” 
e com “iniciativa 
própria”

Em cerimónia 
realizada na reitoria 
da Universidade do 
Porto (UP), no dia 
14 de Novembro, 
Altamiro da Costa 
Pereira tomou 
posse como 
novo diretor do 
Conselho Executivo 
da Faculdade 
de Medicina. O 
novo responsável 
sublinhou os 
méritos da anterior 
direção, liderada 
por Amélia Ferreira, 
mas vincou a 
ambição de conferir 
uma energia 
renovada à escola e 
dar-lhe capacidade 
de iniciativa. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Medesign
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TOMADA DE POSSE
DIREÇÃO DA FMUP  
[2018–2022]

“Se, no final do mandato, 
a comunidade académica 
da FMUP se sentir mais 

participativa, mais recompensada 
e mais feliz, teremos sido bem-
sucedidos.”
Altamiro da Costa Pereira 

Renovar e transfor-
mar a FMUP são os 
grandes objetivos 

do seu novo diretor, Alta-
miro da Costa Pereira. No 
dia em que tomou posse 
como 37º responsável má-
ximo da instituição, o pro-
fessor catedrático e inves-
tigador alertou o reitor da 
UP para o “corpo docente 
envelhecido e maioritaria-
mente desanimado” de que 
a faculdade dispõe neste 
momento, “arredado da 
progressão nas carreiras” 
e “afastado há quase duas 
décadas do governo” da es-
cola, que agora deseja ver 
“mais participado”. 
Na mesma linha de pen-
samento, o também coor-
denador do CINTESIS - 
Centro de Investigação em 
Tecnologias e Serviços de 
Saúde revelou intenção de, 

no final do mandato que agora enceta, 
“devolver à UP uma faculdade com re-
novada energia”, “capaz de ter iniciativa 
própria” e de “proporcionar aos estu-
dantes vivências enriquecedoras”. Em 
síntese, Altamiro da Costa Pereira pre-
tende ajudar a melhorar” a FMUP e o 
seu “modo de funcionamento”, tendo in-
terpelado o reitor para que este “ajude a 
fazer as transformações que se impõe”. 
Num discurso longo, emotivo e pon-
tuado com várias referências históri-
cas, o novo diretor da FMUP, eleito pelo 
Conselho de Representantes em Outu-
bro passado, invocou os mestres – e, des-
tes, Joaquim Costa Maia, em particular 
– que lhe transmitiram os “valores da 
perseverança, flexibilidade, sagacidade 
e tenacidade”, “imprescindíveis a quem 
quer fazer obra útil em terrenos pouco 
lavrados”. Recordou também figuras 
“inspiradoras” como Ricardo Jorge, 



Abel Salazar, Júlio Dinis ou Hernâni 
Monteiro, para seguir o seu exemplo e 
“contribuir humildemente” para o de-
senvolvimento da instituição. 
Ao Conselho Geral da UP, órgão do qual 
fazia parte, Altamiro da Costa Pereira 
dirigiu uma palavra de confiança no fu-
turo da universidade e mostrou-se dis-
ponível para colaborar na concretização 
dos seus projetos estratégicos. Entre es-
tes, destacou a “Terceira Missão”, um 
programa de valorização económica e 
social do conhecimento gerado na insti-
tuição, como um trabalho que “vai trazer 
benefícios significativos à universidade 
e à sociedade em geral”. Já no que diz 
respeito ao Conselho de Representan-
tes da FMUP, o novo diretor agradeceu 
o “privilégio da confiança” que aquele 
órgão em si depositou, reconhecendo “o 
poder” mas também a “enorme respon-
sabilidade” que lhe foi atribuída.

Altamiro da Costa Pereira não 
deixou de fazer ainda uma re-
ferência à sua antecessora, re-
conhecendo em Maria Amélia 
Ferreira três aspetos essen-
ciais do seu legado: primeiro, 
a “primazia dos interesses dos 
estudantes sobre os demais in-
teresses da faculdade”, dando 
o exemplo da recente reforma 
curricular; segundo, os “exi-
gentes critérios pedagógicos, 
científicos e profissionais” ado-
tados na qualificação do corpo 
docente da FMUP, aspeto pelo 
qual o novo diretor pretende 
“continuar a pugnar”; terceiro, 
a “reorganização interna”, de-
signadamente através da cria-
ção de novos departamentos, 
aos quais ele próprio pretende 
agora conferir “identidade e 
autonomia”. 
Confiante que “mudar a FMUP 
para melhor” não é tarefa “im-
possível de alcançar”, o novo 
diretor concluiu a sua inter-
venção reforçando os prin-
cípios da sua candidatura: 
“descentralizar, articular e 
responsabilizar”.

INTELIGÊNCIA E VISÃO 
ESTRATÉGICA 
Presidente do Conselho de Re-

presentantes da FMUP, José Castro Lo-
pes, reconheceu duas qualidades funda-
mentais em Altamiro da Costa Pereira 
para dirigir a instituição: “perseverança 
e tenacidade”. Castro Lopes considerou 
ainda que foram essas características, 
“aliadas a uma inteligência superior e 
uma apurada visão estratégica”, que 
permitiram a Altamiro da Costa Pe-
reira transformar “um moribundo” Ser-
viço de Biomatemática num “dos mais 
pujantes departamentos da FMUP”, que 
hoje é designado por Departamento de 
Medicina da Comunidade, Informação 
e Decisão em Saúde. 
A qualidade do trabalho de investigação 
científica realizado pelo diretor empos-
sado foi também uma das notas domi-
nantes na intervenção do reitor da UP. 
António Sousa Pereira reconheceu em 
Altamiro da Costa Pereira um traba-
lho de “referência” nesta matéria, em 
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áreas como a epidemiologia, informá-
tica médica e translação clínica. Para 
o Reitor, o novo responsável da FMUP 
“reúne as competências académicas e a 
experiência diretiva necessárias” para 
liderar os desafios futuros da faculdade, 
destacando nesta matéria a necessidade 
de “produzir conhecimento novo e con-
verter esse conhecimento em serviços, 
produtos, técnicas e tecnologias com in-
teresse socioeconómico”. Sousa Pereira 
concluiu assumindo “fundadas expecta-
tivas” de ver a FMUP “atingir patamares 
ainda mais elevados de qualidade, com-
petitividade e internacionalização”. 
O novo Conselho Executivo da FMUP, 
dirigido por Altamiro da Costa Pereira, 
é composto por Francisco Cruz, vice-
-presidente, e pelos vogais José Gerardo, 
Lia Fernandes e Armando Cardoso. O 
mandato que agora se inicia tem a dura-
ção de quatro anos. n

BIO ::  
ALTAMIRO DA COSTA PEREIRA
Licenciado em Medicina pela FMUP, em 1983, 
iniciou a sua carreira académica como Assistente 
Estagiário de Epidemiologia e Saúde Pública, em 
1985, e frequentou, entre 1987 e 1993, a espe-
cialização em Pediatria, no Hospital de São João 
(Porto). Concluiu os seus estudos de doutora-
mento no Ninewells Hospital and Medical School 
– University of Dundee (Reino Unido), em 1993.
Desde 1995, foi responsável pela criação e en-
sino de vários cursos pioneiros a nível nacional 
e internacional, designadamente o Mestrado em 
Informática Médica (MIM), o Mestrado em Evi-
dência e Decisão em Saúde (MEDS), o Programa 
Doutoral em Investigação Clínica e em Serviços 
de Saúde (PDICSS) e o Programa Doutoral em 
Ciência de Dados de Saúde (HEADS).
Desenvolveu atividade científica em instituições 
nacionais e estrangeiras, nas áreas da Epidemio-
logia, Informática Médica e Investigação Clínica, 
assinando cerca de 350 trabalhos científicos. Foi 
um dos cofundadores do Centro de Investiga-
ção em Tecnologias e Serviços de Saúde (CIN-
TESIS), uma unidade de investigação que conta 
atualmente com mais de 500 investigadores em 
todo o país.
As suas atividades de gestão académica inicia-
ram-se em 1995 com a direção do Serviço de Bio-
matemática, que veio a dar origem ao Serviço 
de Bioestatística e Informática Médica (SBIM) e 
ao subsequente Departamento de Ciências da 
Informação e Decisão em Saúde (CIDES). Lide-
rou, desde 2016, o Departamento de Medicina da 
Comunidade, Informação e Decisão em Saúde 
(MEDCIDS) da FMUP, tendo ainda ocupado os car-
gos de investigador principal do CINTESIS, entre 
2004 e 2018, e de vice-presidente do Conselho 
Diretivo da FMUP, entre 2002 e 2005.



NOTÍCIAS60

Tornar o ICBAS 
na referência 
nacional das 
Ciências da Vida 
e da Saúde

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

03.DEZ.2018

TOMADA DE POSSE
DIREÇÃO DO ICBAS  
[2018–2022]

A cerimónia de 
tomada de posse 
de Henrique Cyrne 
de Carvalho como 
diretor do Instituto 
de Ciências 
Biomédicas 
Abel Salazar 
(ICBAS) teve 
lugar na Reitoria 
da Universidade 
do Porto, a 3 de 
dezembro. No 
seu discurso, 
o professor 
catedrático 
comprometeu-se 
a “ser humilde, 
perseverante, 
manter a 
integridade e 
independência 
intelectual, 
ser curioso, 
dialogante e a 
exercer uma 
liderança firme”. 

Depois da elei-
ção como dire-
tor do Instituto 

de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS), 
no passado mês de no-
vembro, Henrique Cyrne 
de Carvalho afirmou “so-
lenemente cumprir as 
funções que me são con-
fiadas pela instituição” 
numa sessão oficial. A 
cerimónia de tomada de 
posse decorreu na Rei-
toria da Universidade do 
Porto (UP), no dia 3 de 
dezembro e contou com 
a presença do presidente 
do Conselho Geral da 
UP, Artur Santos Silva, 
do diretor cessante do 
ICBAS, Luís Baldaia, dos 
representantes dos con-
selhos científicos e pe-
dagógicos da instituição, 
do presidente do Conse-
lho de Administração do 
Centro Hospitalar e Uni-
versitário do Porto, Paulo 
Barbosa, do presidente 
do Conselho Diretivo 
do Centro Académico 

ICBAS-CHUP, Eurico Castro Alves, 
do presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, António 
Araújo, entre outros dirigentes, colegas 
e estudantes. 
“O Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar é uma escola que tem 
a particularidade de não viver isola-
damente e está dependente de outras 
instituições: instituições de saúde com 
que colaboram, em particular o Cen-
tro Hospitalar e Universitário do Porto 

Quero fazer tudo o 
que estiver ao meu 

alcance para tornar o ICBAS 
na referência nacional das 
Ciências da Vida e da Saúde”
Henrique Cyrne de Carvalho
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de referência global”. Relembrou ainda 
os tempos de indefinição que vivemos 
atualmente, relativamente ao futuro 
das universidades, em que é necessário 
“consolidar as redes com que trabalha-
mos”, destacando o papel do ICBAS em 
“manter a tradição de interdisciplinari-
dade e de trabalhar de forma franca com 
outras instituições”. 
“Somos o centro de um universo em 
que estamos acompanhados por todos 
os que constituem o nosso centro”. Foi 
desta forma que Henrique Cyrne de 
Carvalho iniciou o seu discurso, expres-
sando gratidão à família, amigos, cole-
gas de trabalho e alunos. Caracterizou 
este momento como o “início de uma 

“Sei que tenho uma enorme 
responsabilidade ao assumir este cargo. 
Sinto-o porque conheço o passado da 
instituição que passarei a representar. 

Conheci todos os seus diretores, que 
sempre respeitei pela sua integridade 
intelectual e pessoal, pela sua capacidade 
de sonhar e empreender, pela exigência 
com que concretizaram as suas missões. 
Conseguiram transformar uma ideia 
num grande projeto, que atingiu agora a 
maturidade. Temos que ser capazes de o 
fazer crescer ainda mais e projetar-se para a 
exigência dos desafios do futuro.

Quero fazer tudo o que estiver ao meu 
alcance para tornar o ICBAS na referência 
nacional das Ciências da Vida e da Saúde, 
num modelo integrado de intervenção 
sobre a saúde humana, animal e do 
ecossistema biológico onde ambos se 
integram. Quero promover a investigação 
básica e clínica, a investigação de traslação 
e as condições para que possamos assumir 
um papel diferenciador na investigação 
de convergência, integrando as ciências 
da saúde, a matemática, as ciências 
da computação e a bioengenharia, na 
constituição de projetos e consórcios que as 
materializem. 

Sei que todas estas tarefas serão possíveis 
de concretizar porque também sei que posso 
contar com o contributo diferenciador dos 
centros de Investigação afiliados, bem como 
com o apoio de outras Unidades Orgânicas 
da Universidade do Porto com as quais já 
mantemos parcerias. Estaremos também 
disponíveis e interessados em colaborar 
de forma mais efetiva com outras, de que a 
Faculdade de Medicina, faculdade irmã, é um 
dos melhores exemplos.”

Excerto do discurso de tomada de posse de Henrique 
Cyrne de Carvalho

e outras da área da saúde humana e da 
investigação. Esta é para mim uma cir-
cunstância especial visto que fui o ante-
cessor na direção do ICBAS”, começou 
por apresentar o reitor da Universidade 
do Porto, António Sousa Pereira. Na 
sua intervenção, o antigo diretor garan-
tiu uma total disponibilidade de colabo-
ração por parte da equipa reitoral para 
que o ICBAS “continue a ser uma escola 

nova etapa, exigente, mas muito 
estimulante” e enumerou alguns 
compromissos para a concretizar 
com eficácia, como “ser humilde, 
perseverante, manter a integri-
dade e independência intelectual, 
ser curioso, dialogante e exercer 
uma liderança”. O atual diretor do 
ICBAS salientou ainda a “enorme 
responsabilidade ao assumir este 
cargo”, recordou os antecessores e 
reforçou querer “fazer  tudo o que 
estiver a meu alcance para tornar 
o ICBAS na referência nacional 
das Ciências da Vida e da Saúde, 
num modelo integrado de inter-
venção sobre a saúde humana, 
animal e do ecossistema biológico 
onde ambos se integram”. n

BIO ::  
HENRIQUE CYRNE DE CARVALHO
Licenciado em Medicina pelo ICBAS, em 
1983. Dois anos depois, inicia a atividade 
docente (como Monitor da Cadeira de Me-
dicina 1), que não mais deixará de exercer, 
em paralelo com a prática clínica como 
médico cardiologista. Doutorado em Me-
dicina pela Universidade do Porto (2001), 
sob orientação do cardiologista Damião 
Cunha, assumiu, em 2011, a regência  
da Unidade Curricular de Medicina 1 do 
Mestrado Integrado em Medicina (MIM) 
do ICBAS, curso que dirige desde 2016.
Henrique Cyrne de Car valho exerce 
a prática clínica no Hospital de Santo 
António – Centro Hospitalar do Porto, 
onde dirige o Serviço de Cardiologia e 
o Laboratório de Hemodinâmica. Com 
vasto trabalho na área da Cardiologia de 
Intervenção, participou na realização de 
perto de 50 mil cateterismos cardíacos, 
diagnósticos e terapêuticos, e na implan-

tação de mais de 50 próteses valvulares aórticas 
percutâneas.
Enquanto investigador, é autor de mais de meia 
centena de artigos no domínio da Cardiologia. 
Membro da UMIB (Unit for Multidisciplinary Re-
search in Biomedicine) Research Group desde 
2017, protagonizou mais de centena e meia de 
palestras e participações em reuniões científicas 
nacionais e internacionais; orientou mais de 20 
teses de Mestrado e de Doutoramento. Ainda 
no âmbito da sua atividade profissional, é sócio 
da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), 
da Associação Portuguesa de Intervenção Car-
diovascular (APIC), da Sociedade Europeia de 
Cardiologia (ESC), da Associação Europeia de 
Cardiologia de Intervenção (EAPCI), da Asso-
ciação Portuguesa de Pacing Cardíaco (APAP) 
e do Conselho Português de ResnORTuscita-
ção (CPR).

“ser humilde, perseverante, 
manter a integridade e 
independência intelectual, ser 
curioso, dialogante e exercer 
uma liderança”



O  18º aniversário da 
Escola de Medicina 
da Universidade do 

Minho foi assinalado numa 
cerimónia que juntou várias 
personalidades ligadas à ins-
tituição, representantes de 
outras escolas médicas, pro-
fessores, convidados, alunos 
e seus familiares. A cerimó-
nia do Dia da Escola de Medi-
cina aconteceu a 8 de outubro 
e iniciou-se com a graduação 
dos estudantes do curso de 
Medicina com Mestrado In-
tegrado, que receberam uma 
lembrança simbólica da ins-
tituição, entregue por Joana 
Palha, presidente do Conselho 
Pedagógico, e João Cerqueira, 
diretor de curso. Após um 
momento musical, a sessão 
contou com as intervenções 
de Rui Abrunhosa, delegado 
dos alunos recém-graduados, 
Mariana Silva, presidente 
do Núcleo de Estudantes de 
Medicina da Universidade 
do Minho (NEMUM), e Ma-
rina Gonçalves, presidente da 
ALUMNI Medicina. Todos 
congratularam os estudantes 
que chegavam agora ao fim 
do seu percurso académico de 
seis anos, lembrando que “se 
devem orgulhar da formação 

que receberam”, sem esquecer os desa-
fios que enfrentaram e que continuarão 
a enfrentar. Também José Miguel Pêgo, 
professor da Escola de Medicina, deixou 
uma mensagem aos recém graduados, 
neste que considerou um “momento de 
consagração por se terem tornado mes-
tres em Medicina por mérito e direito”. 
O professor refletiu sobre os desafios 
que se colocam à educação médica, à 
prática da profissão e ao futuro dos no-
vos graduados, recordando o passado 
das carreiras médicas e a sua evolução 
até à situação atual. 
Também os estudantes de Mestrado (em 
Ciências da Saúde) e de Doutoramento 
(em Ciências da Saúde, em Medicina e 
em Envelhecimento e Doenças Cróni-
cas) tiveram o seu momento de gradua-
ção. De seguida, foi feita a entrega de 
prémios anuais a investigadores, docen-

18 anos de 
um ensino de 
excelência 
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O Dia da Escola 
de Medicina da 
Universidade do 
Minho foi assinalado 
a 8 de outubro, data 
da comemoração 
do seu 18º 
aniversário. Para 
além da entrega 
dos diplomas 
de graduação 
aos estudantes 
e de prémios 
a estudantes, 
docentes e 
investigadores, 
a  cerimónia ficou 
marcada pela 
assinatura de um 
protocolo com a 
ARS Norte, focado 
nos cuidados 
secundários, e por 
uma homenagem 
a António Simões, 
pelos cinco anos 
da Cátedra em 
Ciências da Saúde 
que recebe o seu 
nome. O CRNOM 
fez-se representar 
pelo seu vice-
presidente, António 
Sarmento.

DIA DA ESCOLA 
DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO 
MINHO
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Escola de Medicina e o Centro de Me-
dicina P5 da Universidade do Minho, 
através do Prof. Nuno Sousa, lançaram 
um grande desafio à ARS Norte, que es-
peramos ser capazes de concretizar. A 
prestação dos cuidados de saúde está a 
evoluir de forma muito significativa e a 
medicina digital representa atualmente 
uma das fórmulas mais modernas e pro-
missoras para o avanço e aplicação do 
conhecimento e da evidência científica 
para a melhoria da saúde, fazendo uma 
integração sinérgica entre os cuidados 
assistenciais e a investigação. Se não 
estivermos atentos ao que muda todos 
os dias no nosso mundo e à nossa volta, 
se não formos capazes de discutir as 
questões comuns às instituições e aca-
demia, a realidade irá ultrapassar-nos 
rapidamente. Por isso fico muito satis-
feito pelo que este protocolo significa, 
desejando que seja um enorme passo 
ao serviço das pessoas e da inovação e 
conhecimento”, afirmou o presidente da 
ARS Norte, António Pimenta Marinho. 
Nuno Sousa, presidente da 
Escola de Medicina, quis 
focar a sua intervenção 
num tema específico: o fu-
turo. “Hoje vou falar para 
quem é resiliente, não de-
siste, para quem acredita 
que é possível e que o fu-
turo é melhor quando o 
sucesso depende de si” 
– dirigindo-se aos alunos. 
“A missão da Escola de 
Medicina é melhorar os 
cuidados de saúde, através 
da educação e da geração 
de conhecimento”, conti-
nuou Nuno Sousa, antes 
de destacar as principais 
realizações do ano aca-
démico e deixar alguns conselhos aos 
estudantes. “Hoje celebra-se uma das 
nossas principais conquistas que é o re-
sultado de uma estreita colaboração en-
tre estudantes, investigadores, professo-
res, funcionários, NEMUM e ALUMNI, 
incorporando bem o espírito da Escola 
de Medicina”. Ao longo da sua interven-
ção, o dirigente destacou a qualidade da 
formação e enunciou as inovações que 
foram introduzidas nos últimos anos, 
com o objetivo de repensar o currículo 
do curso de Medicina, incentivar o uso 
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da tecnologia, potenciando a inovação, 
e promover a investigação. “Acredita-
mos que está na hora de avançar, nesta 
escola, para a prestação de cuidados de 
saúde. Quisemos acrescentar valor ao 
nosso Sistema Nacional de Saúde, numa 
ação a ser desenvolvida em estreita coo-
peração com a ARS Norte. Demos os 
primeiros passos para a criação de um 
centro de medicina digital, o P5. Foi con-
cebido para, através do recurso às mais 
modernas tecnologias de informação e 
digitais, promover melhores cuidados 
de saúde às populações, nomeadamente 
na ligação entre os cuidados primários 
e hospitalares, na promoção da saúde 
e monitorização de doenças crónicas. 
Tudo isto, fora do contexto hospitalar, 
em que o cidadão é colocado no lugar 
central. É o novo paradigma da prática 
médica e representa uma grande aposta 
para o futuro que ambicionamos”.
Quem também salientou o contributo da 
instituição na afirmação global da Uni-
versidade do Minho foi o seu reitor. Rui 

Vieira de Castro descreveu o 
desenvolvimento do projeto P5 
como “um importante passo no 
reforço da interação da Escola 
de Medicina com a sociedade e 
nos cuidados de saúde prestados 
no nosso país”. Considerando a 
Universidade do Minho como 
o “exemplo paradigmático da 
excelência”, o então secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo, encerrou en-
tão a sessão. “A Escola de Medi-
cina da Universidade do Minho 
está a construir uma nobre his-
tória na vanguarda da inovação 
educativa. Graças à resiliência, 
a educação médica portuguesa 
não tem parado e tem mostrado 

que, a nível nacional e internacional, 
é possível pensar de forma diferente e 
melhor. Está um passo à frente do pre-
sente, preparando os desafios que mui-
tos não ousam sonhar”, elogiou. Numa 
altura em que a proatividade na prática 
clínica diária é primordial, “as escolas 
médicas devem ter a capacidade de for-
mar os médicos de que a sociedade irá 
precisar amanhã. O futuro da saúde dos 
portugueses está nas vossas mãos e esta 
escola constitui um motivo de orgulho 
para o SNS e para o país”, concluiu. n

tes e estudantes que se 
destacaram pelos seus 
resultados, empenho e 
competência. Os cinco 
anos da Cátedra Antó-
nio Simões em Ciências 
da Saúde não poderiam 
ser esquecidos e foram 
assinalados com uma 
homenagem ao ilustre 
cirurgião barcelense. 
Pedro Morgado, vice-
-presidente da Escola, 
expressou a profunda 
gratidão da instituição 
a António Simões, “por 
nos ter confiado a mis-
são de gerir esta cátedra, 
que nos orgulhamos de 
ter conseguido imple-
mentar com sucesso. 
É um amigo e cidadão 
exemplar, que nos deixa 
a marca da sua genero-
sidade e benevolência 
do seu exemplo. Decidiu 
fazer parte da constru-
ção do projeto científico 
e pedagógico da Escola 
de Medicina, apoiando-
-nos com esta cátedra, 
resultando em novas 
oportunidades para a 
internacionalização dos 
projetos e parcerias es-
tratégicas”, proferiu. 

António Simões partilhou depois com 
a plateia, dirigindo-se em particular aos 
estudantes, uma parte do seu percurso 
académico e a sua ligação à Escola de 
Medicina da Universidade do Minho. 

CENTRO DE MEDICINA DIGITAL 
A meio da cerimónia, concretizou-se 
a assinatura de um protocolo entre o 
Centro de Medicina P5, da Escola de 
Medicina da Universidade do Minho, 
e a Administração Regional de Saúde 
do Norte (ARS Norte), através dos seus 
representantes, Nuno Sousa e Antó-
nio Pimenta Marinho, respetivamente. 
Com esta iniciativa, a ARS Norte pre-
tende apoiar o Centro de Medicina P5 
em atividades prestadoras de cuidados 
de saúde na região Norte, fornecendo re-
cursos digitais de acompanhamento do 
doente e de apoio à decisão clínica. “A 

“Está na hora de 
avançar, nesta 
escola, para a 
prestação de 
cuidados de 
saúde. Quisemos 
acrescentar 
valor ao nosso 
Sistema 
Nacional de 
Saúde, numa 
ação a ser 
desenvolvida 
em estreita 
cooperação com 
a ARS Norte”
Nuno Sousa



Novos Órgãos 
Sociais da 
AEFMUP

A tomada de posse 
dos órgãos sociais 
da AEFMUP para o 
mandato de 2019 
aconteceu no dia 
3 de dezembro, 
na Aula Magna 
da FMUP. Os 
convidados 
presentes 
realçaram a 
importância das 
associações 
na defesa dos 
interesses dos 
estudantes e 
na promoção 
de um ensino 
democrático, numa 
cerimónia que 
serviu para dar 
as boas-vindas a 
Nuno de Barros 
Ferreira, o novo 
presidente da 
AEFMUP. 

TOMADA DE  POSSE

No dia 3 de De-
zembro toma-
ram posse os 

dirigentes eleitos para 
os órgãos sociais da 
AEFMUP para o man-
dato de 2019. A ceri-
mónia – que teve início 
pelas 18 horas na Aula 
Magna da Faculdade de 
Medicina da Universi-
dade do Porto (FMUP) 
– contou com interven-
ções do Pró-Reitor da 
Universidade do Porto 
José Castro Lopes, bem 
como de António Sar-
mento, Vice-Presidente 
da Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), Al-
tamiro da Costa Pereira, 
Diretor da FMUP, Edgar 
Simões, Presidente da 
Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina 
(ANEM), Marcos Alves 
Teixeira, Tesoureiro da 
Federação Académica 
do Porto (FAP), Inês 

Azevedo Silva, Presidente cessante da 
AEFMUP, e Nuno de Barros Ferreira, 
Presidente eleito da AEFMUP. Manuel 
Pizarro e Fernando Araújo, Ex-Secretá-
rios de Estado Adjuntos e da Saúde, e 
António Oliveira e Silva, Presidente do 
Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar Universitário de São João 
(CHUSJ), também marcaram presença.
A cerimónia, inaugurada por André 
Guimarães, Presidente cessante da 
Mesa da Assembleia Geral da AE-
FMUP, foi marcada por votos de sucesso 
aos recém-empossados, bem como ras-
gados elogios à direção cessante e à AE-
FMUP, “uma associação forte, interven-
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“Não 
poderia 
deixar 
o cargo 
mais bem 
entregue”
Inês Azevedo Silva
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otimismo” aos jovens estu-
dantes: “O futuro, ao contrá-
rio do que anda toda a gente 
a dizer, é um futuro risonho”, 
afirmou. Em representação 
da ANEM, Edgar Simões, di-
rigiu, igualmente, os seus vo-
tos de sucesso à nova direção, 
salientando a “honra que é, 
para a ANEM, testemunhar o 
crescimento de uma associa-
ção como a AEFMUP”. 
Inês Azevedo Silva, Presi-
dente cessante, despediu-se 
da AEFMUP certa de que 
“não poderia deixar o cargo 
mais bem entregue”. Num 
discurso emotivo, que descre-
veu como o “mais difícil de 
escrever de todo o mandato”, 
a estudante de Medicina agra-
deceu a todos os membros da 

sua direção, bem como aos seus parcei-
ros – a Direção da FMUP, a Ordem dos 
Médicos, a ANEM e a FAP – com quem 
espera que a Associação continue “a tra-
balhar de modo próximo”. “Sei que dei-
xámos uma AEFMUP melhor do que 
aquela que encontrámos e, por isso, não 
posso sentir nada mais do que o maior 
orgulho e um sentimento de missão 
cumprida”, salientou. Ao novo Presi-
dente eleito, Nuno de Barros Ferreira, 
desejou o maior sucesso, agradecendo o 

apoio incondicional durante os últimos 
3 anos: “Não tenho dúvidas nenhumas 
que vais levar o nome da AEFMUP 
mais longe”, concluiu. 
Aproximando-se o final da cerimónia, 
Nuno de Barros Ferreira, o novo “rosto 
da AEFMUP”, conforme sublinhou 
Altamiro da Costa Pereira, Diretor da 
FMUP, tomou, então, posse, começando 
por agradecer aos seus ex-Presidentes, 
Francisco Sousa Vieira e Inês Azevedo 
Silva, pelo “exemplo”, “amizade” e “ensi-
namentos”, bem como a todos os restan-
tes dirigentes que cessaram funções, a 
quem dedicou uma especial palavra de 
carinho e apreço: “Desde que comecei 
esta candidatura senti o vosso incondi-
cional apoio e estou ciente de que, jun-
tamente com esta nova equipa, carrego 
as vossas esperanças de um futuro me-
lhor para a FMUP e para os seus estu-
dantes. Farei por vos dar todos os moti-
vos de orgulho e por fazer valer o vosso 
voto de confiança”. O novo Presidente da 
AEFMUP fez também questão de men-
cionar no seu discurso a nova Prova Na-
cional de Acesso: “Os estudantes irão 
ficar seriados de uma forma mais justa, 
espera-se, mas pouca justiça restará 
se não restar vaga na formação especí-
fica para todos que a desejam”, adver-
tiu. Quanto a esta questão, assegurou, 
“seremos incansáveis na procura de 
percursos diferentes, seja no internato 
médico no estrangeiro ou na promoção 
das mais diversas carreiras alternativas, 
enquanto fazemos a devida pressão para 
que o sistema se reequilibre e reverta o 
problema”. 
À cerimónia, encerrada por Sílvia Oli-
veira, recém-eleita Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral da AEFMUP, su-
cedeu um Porto d’Honra no Salão de 
Alunos da FMUP.

ENTREVISTA AO NOVO 
PRESIDENTE DA AEFMUP, 
NUNO DE BARROS 
FERREIRA
[nortemédico] – Tendo já 3 anos de parti-
cipação na AEFMUP, quais são os prin-
cipais desafios que encontrou até agora?
[Nuno de Barros Ferreira] – Um dos gran-
des desafios que encontrei, e que penso 
que é partilhado, é a participação estu-

tiva e que acrescenta valor a tudo o que 
faz”, conforme enalteceu Marcos Alves 
Teixeira, em representação da FAP. 
José Castro Lopes, Pró-Reitor da Uni-
versidade do Porto e docente da FMUP, 
fez notar a importância das associações 
na “defesa dos interesses dos estudantes” 
e na promoção de um “ensino superior 
mais justo, democrático e socialmente 
incluso”. António Sarmento, Vice-Pre-
sidente da SRNOM, por sua vez, fez 
questão de deixar uma “mensagem de 



dantil nas diversas áreas. A nível 
de atividades, nós normalmente 
costumamos ter uma boa adesão, 
[...] o que normalmente temos difi-
culdade em encontrar são pessoas 
que também estejam interessadas 
em refletir acerca do movimento 
associativo. Ou seja, normalmente 
temos sempre gente que queira 
participar nas atividades, que 
queira organizar as atividades, mas 
encontramos maior dificuldade no 
“pensar acerca das atividades”, no-
meadamente ao nível das nossas 
Assembleias Gerais. Penso que 
esse seja um dos grandes desafios 
e que também queremos colmatar, 
que é aumentar o interesse nessa 
parte do Associativismo, que não 
é necessariamente organizar ativi-
dades, mas mesmo pensar acerca 
daquele que é o âmbito da nossa 
ação. 

Porque é que se candidatou e quais 
as suas principais ambições agora 
no cargo de Presidente?
Candidatei-me porque senti que 
estava preparado como ninguém 
e que era meu dever fazê-lo, tendo 
isso em conta. Em termos de ambi-
ções, quero colocar a AEFMUP no 
mapa, quero torná-la ainda maior, 
quero torná-la mais interventiva. 
Acho que nós neste momento es-
tamos num muito bom patamar, 
mesmo ao nível de relações institu-
cionais e com as restantes Associa-
ções de Estudantes, mas, no fundo, 
quero consolidar isso mesmo e 
fazer uma AEFMUP que, parale-
lamente à consolidação institucio-
nal, em termos de parcerias e de 
sustentabilidade, particularmente, 
vá mais ao encontro daquilo que 

os estudantes precisam. Nós, neste mo-
mento, temos um paradigma que está a 
mudar, agora a média também passa a 
contar para os estudantes que ingressa-
ram neste ano no 1º ano e, no fundo, o 
meu objetivo vai ser adequar aquela que 
é a realidade da Associação de Estu-
dantes ao momento que estamos a viver 
agora na nossa faculdade. 

Relativamente à nova Prova Nacional 
de Acesso (PNA), qual a posição da AE-
FMUP face a esta mudança?
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A AEFMUP vê com muitos bons olhos 
e ficou muito agradada com esta mu-
dança, porque foi algo por que tanto nós 
como as restantes Associações de Es-
tudantes de Medicina a nível nacional 
lutámos muito, e durante muito tempo. 
Agora, a nossa posição e a intervenção 
que vamos ter a este nível será, em pri-
meiro lugar, fazer o máximo e o possí-
vel colaborando com as entidades de 
direito para a implementação sem per-
calços desta nova prova. Sabemos que 
uma mudança normalmente acarreta 
problemas [...] e nós queremos contri-
buir para a prevenção desses eventuais 
problemas e para a sua solução. Depois, 
noutro âmbito, o nosso papel vai ser ten-
tar colaborar na adequação [...] daquele 
que é o nosso currículo formativo às 
necessidades da nova prova. Acredita-
mos que, neste momento, os estudantes 
que estão agora no 6º ano – e eles pas-
sam-nos esse feedback – não se sentem 
preparados a 100% para aquele que é o 
novo paradigma: de discussão de casos 
clínicos, de raciocínio clínico, que é, no 
fundo, aquilo que é a nova prova e, acre-
ditamos, aquilo que nos vai ser exigido 
no nosso futuro profissional. n

1982/84 Nuno Francisco Fernandes Delerue Alvim de Matos

1985/86 Carlos Fernando Ermida Rebelo

1987 Manuel da Silva e Sousa

1988 Rui de Sousa

1989 Manuel Ricardo Coutinho Sampaio

1990/92 Pedro Menéres

1993 Nuno Paulo Alegrete da Silva

1994 John Rodrigues Preto

1995/97 Nuno Bettencourt de Sousa

1998 Francisco Sampaio

1999/00 Rui Capucho

2001/02 Gil Faria

2003 Ana Luísa de Calafate Moreira

2004 Lara Patrícia Mendes Queirós

2005 Miguel de Ornelas Pires Mota de Azevedo

2006/07 Roberto Rodrigues Pinto

2008 Ricardo Proença Almeida Oliveira Rocha

2009 Rui Filipe Almeida Ferreira e Reis

2010 Pedro Daniel Miranda Couto

2011 Hélio Alves

2012 Francisco Mourão

2013/14 Francisco Silva

2015 Diana Rodrigues

2016/17 Francisco Sousa Vieira

2018 Inês Azevedo Silva

2019 Nuno de Barros Ferreira

PRESIDENTES DA AEFMUP



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.



O Prémio Healthcare 
Excellence visa distinguir 
a excelência na gestão de 
unidades de saúde e resulta 
de uma parceria entre a 
Associação Portuguesa 
de Administradores 
Hospitalares e a 
biofarmacêutica AbbVie.
A sessão pública de 
apresentação dos projetos 
selecionados aconteceu 
no dia 19 de outubro, 
na SRNOM. “Via Verde 
Reanimação”, do Instituto 
Nacional de Emergência 
Médica (INEM) foi o 
vencedor. 
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Prémio  
Healthcare Excellence

mente o prémio estava muito centrado 
na atividade e na forma dos hospitais se 
organizarem e desta vez conseguimos 
abarcar a área dos cuidados de saúde 
primários e outras boas práticas de ges-
tão”, adiantou Alexandre Lourenço, 
presidente da APAH, considerando esta 
uma “iniciativa ganhadora”. Na sessão 
de abertura, Carlo Pasetto, diretor-geral 
da biofarmacêutica AbbVie, e António 
Araújo, presidente do CRNOM, enalte-
ceram os objetivos do prémio e as inten-
ções da APAH. “A Ordem dos Médicos 
acredita que o serviço de saúde só vai 
conseguir realmente níveis de excelên-
cia se houver interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade. Isso inclui não 
só os profissionais de saúde, como mé-
dicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, 
mas também a parte da gestão e dos ad-
ministradores hospitalares. Só as equi-
pas que funcionam como equipas é que 
conseguem atingir níveis de excelência”, 
destacou António Araújo, recordando 
que é condição de candidatura que as 
equipas dos projetos, para além de pro-

Apresentando-se como uma ini-
ciativa que “visa distinguir a 
excelência na gestão de unida-

des de saúde, reconhecendo as boas prá-
ticas no domínio da melhoria do serviço 
aos utentes, promovendo a sua partilha 
e incentivando a sua consolidação”, o 
Prémio Healthcare Excellence – Best 
Hospital Administration Practices for the 
Future é atribuído anualmente pela As-
sociação Portuguesa de Administrado-
res Hospitalares (APAH), com o patrocí-
nio da AbbVie, Lda. Nesta sua 5ª edição, 
foram recebidas 16 candidaturas, de que 
foram escolhidos seis projetos finalistas 
para serem apresentados e defendidos 
pelos seus autores em sessão pública. 
Essa sessão teve lugar no Salão Nobre 
do Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM, no passado dia 19 de outubro. 
“Já organizamos este prémio há cinco 
anos e de uma forma genérica temos 
contado com projetos inovadores, que 
têm sido replicáveis noutras unidades 
de saúde. Nesta edição, decidimos optar 
por uma visão mais alargada: anterior-

Pela melhoria  
dos cuidados de saúde 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



A esta 5.ª edição do Prémio Healthcare 
Excellence puderam candidataram-se 
projetos que tenham sido implementa-
dos no ano de 2017 e que “tenham re-
sultado numa melhoria da segurança, 
do acesso, da eficiência e/ou dos resul-
tados de saúde obtidos”. Depois de for-
malizadas, mediante a apresentação 
de uma descrição resumida do projeto, 
que permita compreender e evidenciar 
o seu contributo, as candidaturas foram 
avaliadas por um júri independente, 
constituído por quatro profissionais de 
reconhecido mérito na área da saúde, a 
quem coube a seleção dos seis melhores 
projetos. Margarida França, presidente 
do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 
Sofia Mariz, administradora hospitalar 
da Administração Central do Sistema 
de Saúde, Delfim Rodrigues, adminis-
trador hospitalar do Hospital Senhora 
da Oliveira Guimarães, e Dulce Salze-
das, jornalista da Sociedade Indepen-
dente de Comunicação (SIC) foram os 
responsáveis pela decisão, este ano. 
Após a apresentação e defesa pública 
das propostas selecionadas, Margarida 
França, em nome do júri, agradeceu à 
APAH a oportunidade de partilharem 
esta experiência e aprenderem com 
apresentações tão dinâmicas. “Este 
ano, demoramos mais a decidir porque 
a qualidade dos projetos é elevada, e fi-
zemos as nossas escolhas olhando para 
os critérios do próprio regulamento, no 
sentido de sermos o mais objetivos pos-
sível. Obrigada a todos os participantes 
por aderirem a iniciativas que se pau-
tam pela melhoria contínua dos cuida-
dos de saúde”, acrescentou. 
O INEM acabou por ser o grande vence-
dor da 5ª edição do Prémio Healthcare 
Excellence, com o projeto “Via Verde 
Reanimação”, o qual tem como objetivo, 
em primeiro lugar, aumentar o número 
de pessoas salvas em situações de pa-
ragem cardiorrespiratória. Quando tal 
não é possível, o projeto visa a preserva-
ção de órgãos, para aumentar o número 
de transplantações. “Via Verde Reani-
mação” começou como projeto-piloto 
em 2016, no Centro Hospitalar de São 
João, no Porto. Dos 36 casos de para-
gem cardiorrespiratória encaminhados 
pelo INEM foram recuperadas quatro 
vidas, feitas 44 doações e realizados 33 
transplantes renais. A mesma metodo-

logia do projeto-piloto foi depois repli-
cada na região da grande Lisboa e está 
também prevista a sua implementação 
no Centro Hospitalar Universitário de 
Coimbra. Depois de atribuída a vitória 
à considerada “prática de excelência 
2018”, representada por Raquel Ramos 
e Filipa Barros, o júri distinguiu ainda 
outras duas instituições. A primeira 
menção honrosa foi entregue ao projeto 
“Utilizadores frequentes do Serviço de 
Urgência Geral”, do Hospital Garcia de 
Orta e do Agrupamento de Centros de 
Saúde Almada Seixal, que se destina a 
utentes que recorrem frequentemente 
às urgências. A segunda menção hon-
rosa foi para o Centro Hospitalar da 
Cova da Beira, com o projeto “Telemo-
nitorização de doentes com Insuficiên-
cia Cardíaca Crónica (ICC)”, que per-
mite detetar precocemente episódios de 
descompensação e diminuir e prevenir 
hospitalizações.

PROJETOS SELECIONADOS:

– “Outcomes clínicos, qualidade de vida e cus-
tos da cirurgia da catarata: implementação do 
standard set do ICHOM” – Instituto Português 
de Oncologia do Porto, EPE. Autores: José La-
ranja Pontes, Francisco Rocha Gonçalves, Isabel 
Sequeira, José Lemos, Maria França, Marina Bor-
ges, Patrícia Redondo, Pedro Medeiros, Andreia 
Borges e Nazaré Carvalho.

– “Telemonitorização de doentes com Insuficiên-
cia Cardíaca Crónica (ICC)” – Centro Hospitalar 
Cova da Beira, EPE. Autores: Luís Oliveira, João 
Garra e Maria Gabriela Ramalhinho.

– “Utilizadores Frequentes do Serviço de Urgên-
cia Geral do Hospital Garcia de Orta, EPE” – Hos-
pital Garcia de Orta, EPE e ACeS Almada Seixal. 
Autores: Susana Sampaio, Maria José Colaço, 
Joana Luís, Catarina Berkerman, Susana Saiote, 
Pedro Lopes, Júlio Veríssimo, Carla Menino, Mar-
garida Freitas, Cátia Sousa e Andreia Mesquita.

– “Planeamento Integrado de Alta Hospitalar 
(PIAH)” – AceS Lisboa Central e Centro Hospitalar 
de Lisboa Central, EPE. Autores: Vera Almeida, 
Rui Ferreira, Maria Fátima Farias, Sílvia Aguiar 
Rosa, Cristina Soares, Maria Inês Espírito Santo, 
Vítor Ferreira, Lina Aleixo, Hugo Machado e Pe-
dro Branco.

– “REMEDI – Rentabilização da capacidade insta-
lada de MCDT na ULSNA, EPE” – Unidade Local de 
Saúde do Norte Alentejano, EPE. Autores: Pedro 
Rodolfo e Bruno Silva

– “Via Verde Reanimação” – Instituto Nacional de 
Emergência Médica, IP (INEM). Autores: Raquel 
Ramos e Filipa Barros. n
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“A OM acredita 
que o serviço 
de saúde só vai 
conseguir real-
mente níveis de 
excelência, se 
houver interdis-
ciplinaridade 
e multidiscipli-
naridade (…). 
Só as equipas 
que funcionam 
como equipas é 
que conseguem 
atingir níveis de 
excelência”
António Araújo

fissionais de saúde, integrem também 
administradores hospitalares e gestores 
de unidades de saúde, públicas ou pri-
vadas. “Vivemos tempos muito difíceis 
na área da saúde, mas acredito que com 
iniciativas como esta, que potenciam es-
tudos e práticas de excelência, podemos 
melhorar os cuidados de saúde presta-
dos aos nossos doentes e cidadãos”, con-
cluiu o presidente da SRNOM.



penhada em contribuir para que o es-
clarecimento seja o melhor possível em 
relação ao que está em causa e que esta 
realidade seja colocada de uma forma 
correta, ao serviço de todas as pessoas”, 
destacou o advogado. 
Também presente na sessão de aber-
tura, o presidente do CRNOM, António 
Araújo destacou a importância da ini-
ciativa, agradecendo à JPAB por ter su-
gerido, idealizado e organizado aquele 
workshop. “Este é um tema altamente 
complexo e controverso, que cruza a área 
de medicina com a área legal, e isso re-
flete-se no interesse demonstrado pelos 
médicos e advogados aqui presentes. O 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos tem o enorme prazer de re-
ceber-vos aqui, considerem esta também 
a vossa casa. Espero que se consigam es-
clarecer algumas dúvidas, debater ideias 
e aspetos ligados ao tema, para que pos-
sam sair daqui mais informados em ter-
mos médicos e jurídicos”, afirmou. 
A iniciativa decorreu em duas sessões. A  
primeira – sobre 1) “O Acórdão 225/2018 
de 24 de abril do Tribunal Constitucional 
– efeitos e implicações na Procriação Medi-
camente Assistida com doação heteróloga” 
e 2) “O novo paradigma do não anonimato 
- dificuldades e desafios” – contou com a 
participação do Juiz Desembargador, 
ex-presidente do Conselho Nacional 
de Procriação Medicamente Assistida 
(CNPMA), Eurico Reis, e do médico es-
pecialista em Medicina de Reprodução, 
presidente da Sociedade Portuguesa de 
Medicina de Reprodução e membro do 
CNPMA, Pedro Xavier. A segunda – de-
dicada aos temas: 1) “A solução legislativa 
para o equilíbrio dos direitos dos beneficiá-
rios, dos dadores anónimos e da pessoa nas-
cida com recurso a gâmetas doados” e 2) “O 
novo paradigma do não anonimato - regula-
mentação do acesso à informação da iden-
tidade civil do/a dador/a” – esteve a cargo 
da advogada e deputada (PSD) Ângela 
Guerra, coordenadora da área da Pro-
criação Medicamente Assistida no seu 
grupo parlamentar, da jurista e deputada 
(PS) Isabel Moreira e do psicólogo, forma-
dor e deputado (BE) Moisés Ferreira. A 
sessão de encerramento ficou a cargo de 
Carla Rodrigues, advogada da JPAB, es-
pecializada nestas matérias e atual pre-
sidente do CNPMA, e teve moderação da 
jornalista da RTP Paula Rebelo. n

A SRNOM acolheu, 
no dia 3 de dezembro, 
um legal workshop 
sobre o “fim do 
anonimato na 
doação de gâmetas”.  
Organizado pela José 
Pedro Aguiar-Branco 
Advogados, o evento 
teve como propósito 
contribuir para a 
discussão sobre os 
desafios práticos e 
legislativos colocados 
por esta questão.

Fim do 
anonimato 
na doação 
de gâmetas: 
desafios 
práticos e 
legislativos

“Fim do Anoni-
mato na Doação 

de Gâmetas: Desafios 
Práticos e Legislativos” 
foi o título do “legal 
workshop” organizado 
pela JPAB - José Pedro 
Aguiar-Branco Advoga-
dos e realizado no dia 3 
de dezembro, no Centro 
de Cultura e Congres-
sos da Secção Regio-
nal do Norte da Ordem 
dos Médicos. Com uma 
abordagem eminente-
mente prática e preten-
dendo constituir um 
momento de partilha 
de conhecimento e ex-
periência, “promovendo 
a abertura de novos ho-
rizontes que possam 
contribuir para a reso-
lução dos desafios colo-
cados”, o workshop, que 
contou com presença, 
na mesa da Presidente 
da Subespecialidade de 
Medicina da Reprodu-
ção, Dra. Sofia Dantas, 
reuniu prestigiados es-
pecialistas na matéria, 
com o propósito de con-
tribuir para a discussão 
em torno do processo 
legislativo que se im-
põe depois do chumbo 
do Tribunal Constitu-
cional a dois dos quatro 
pontos do artigo 15 da 
lei da Procriação Me-
dicamente Assistida 
(PMA) – o artigo que es-
tabelecia o anonimato 
dos dadores de gâmetas.
A abertura esteve a 
cargo do sócio funda-
dor da JPAB, José Pe-
dro Aguiar-Branco, que 
começou por agrade-
cer a “disponibilidade 

e apoio” do CRNOM, conferindo assim 
ainda mais “importância e oportunidade 
ao tema”, que na sua opinião é “mul-
tifacetado” e tem uma importante “di-
mensão jurídica”.  “A JPAB, com a sua 
experiência na área da saúde, está em-
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aparentemente simples, mas difícil 
de traduzir em políticas de saúde: 
“Se os resultados em saúde do hospi-
tal A e do hospital B não são os mes-
mos, nem sequer parecidos, porquê 
financiá-los da mesma forma?”. O 
docente e investigador deu o exem-
plo da cirurgia da catarata em hos-
pitais da Suécia, em que o melhor 
hospital apresenta resultados 36 ve-
zes superiores ao pior. “Se estamos a 
financiar hospitais cujos resultados 
das suas práticas clínicas não são 
bons, estamos literalmente a deitar 
dinheiro à rua”, concluiu. 
Para João Marques Gomes a opção 
política que tem prevalecido na rede 
hospitalar pública em Portugal é er-
rada, porque “está totalmente focada 
no volume de produção”. Em novo 
exemplo, questionou: “Se o hospital 
de cima faz 100 cirurgias e o de baixo 
faz apenas 20, o de baixo recebe 5 ve-
zes menos que o de cima. Agora pen-
sem que no hospital de cima os doen-
tes saem de lá cheios de problemas 
e no de baixo saem curados. Qual é 
o hospital mais produtivo?”. É aqui 
que reside a importância do “value-
-based health care” e de “mudar o 
foco do volume, para nos concentrar-
mos no valor”, concluiu. 
O professor da Nova SBE e também 
da Nova Medical School entende que 
“isto significa obter o melhor bene-
fício por cada euro gasto em saúde” 
e assegura que toda a lógica de fun-
cionamento dos hospitais – desig-
nadamente os públicos – deve ser 
alterada. Uma das principais trans-
formações, advogou, é “abandonar as 
[divisões por] especialidades e adotar 
as IPU”, sigla em inglês para “Uni-
dades de Prática Integrada”. João 
Marques Gomes deu como exemplo 

o que faz o IPO do Porto, com as suas 
clínicas, que agregam valor, conheci-
mento e casuística sobre uma determi-
nada doença. Por outro lado, defendeu, 
esta transição implica medir resultados 
e evoluir a partir da sua análise. “Nós 
estamos a medir muita coisa nos hos-
pitais, a obter muitos dados, mas depois 
aquilo não é usado para nada”, lamen-
tou, assumindo como positiva a ideia de 
uma monitorização dos dados, por ser 
“indutora de bons comportamentos”. n

Numa iniciativa 
da Sociedade 
Portuguesa de 
Gestão de Saúde 
(SPGS), a SRNOM 
acolheu uma 
tertúlia dedicada 
ao tema “Value-
Based Health 
Care”. O princípio 
defendido é que   
o financiamento 
dos hospitais não 
deve ser feito com 
base no volume, 
mas no valor dos 
cuidados prestados. 
João Marques 
Gomes, da Nova 
School of Business 
& Economics 
(Nova SBE), foi o 
convidado.

Value-Based 
Health Care
HOSPITAIS 
FINANCIADOS 
PELO VALOR 
E NÃO PELO 
VOLUME

TERTÚLIA DA 
SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE 
GESTÃO DE SAÚDE

Pôr médicos e gestores a “falar a 
mesma língua” foi o mote lan-
çado por Rui Capucho, membro 

do CRNOM, para enquadrar a iniciativa 
que a Sociedade Portuguesa de Gestão 
de Saúde (SPGS) promoveu, no dia 13 
de dezembro, na sala de conferências 
da SRNOM. O objectivo era aprofundar 
o conceito de “value-based health care”, 
defendido por João Marques Gomes, da 
Nova School of Business & Economics 
(SBE), de Lisboa. 
Especialista em matérias ligadas à ges-
tão da saúde, Marques Gomes é o atual 
coordenador da Nova Healthcare Initia-
tive e há muito que defende uma ideia, 
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DISTINÇÃO

Walter 
Osswald

Walter Osswald é um 
nome incontornável no 
panorama da Medicina e 
da Bioética em Portugal. 
Esse reconhecimento 
chegou sob a forma 
da condecoração com 
a Grã-Cruz da Ordem 
da Instrução Pública, 
atribuída pelo presidente 
da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa. A 
cerimónia aconteceu 
no dia 24 de outubro, 
na Universidade 
Católica Portuguesa, no 
Porto, e juntou várias 
personalidades da cidade. 

Mais do que um prémio, este é 
um reconhecimento do mé-
rito e da dedicação à causa 

pública no âmbito da instrução e da 
educação do professor e médico por-
tuense. Walter Osswald voltou a ser dis-
tinguido, desta vez com a Grã-Cruz da 
Ordem da Instrução Pública, pelo pre-
sidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa. A sessão de homenagem foi 
organizada pelo Instituto de Bioética 
da Universidade Católica Portuguesa 
(UCP), no Porto, do qual o professor foi 
o primeiro diretor. A reitora da UCP, 
Isabel Capeloa Gil, inaugurou a cerimó-
nia, revelando o “orgulho” sentido por a 
realizar naquela instituição, enquanto 
recordava alguns dos seus fundadores, 
entre eles Francisco Carvalho Guerra e 
o próprio Walter Osswald. “Hoje é um 
dia em que se celebra um homem inspi-
rador, um académico e um médico hu-
manista que abraçou, sem hesitação, a 

causa desta universidade. As 
personalidades que hoje aqui 
se reúnem são o reflexo de 
uma vida de serviço à igreja, 
à causa pública, à ciência. Ho-
menagear é um ato de grati-
dão e, por isso, este momento 
irá fazer eco da dádiva que a 
Universidade Católica Por-
tuguesa recebeu com o con-
tributo do Professor Walter 
Osswald e a sua liderança, 
em conjunto com o Professor 
Daniel Serrão, na construção 
do Instituto de Bioética, ao 
serviço da ciência e do país”, 
declarou.
Antes da imposição das in-
sígnias, o presidente da Re-
pública agradeceu a uma 
personalidade que “teima em 
não se jubilar, que teima em 
não envelhecer, que teima 
em não baixar os braços, que 
teima em ser o último a rezar 
o responso por todos nós”, re-
ferindo-se ao homenageado. 
“Hoje, vou esquecer-me da 

respeitosa amizade que ouso votar ao se-
nhor professor doutor Walter Osswald. 
Vou esquecer-me do apelo da sua inteli-
gência, da sua ‘forma mentis’, da subti-
leza do seu humor, da sageza da sua ex-
periência, da amplitude do seu coração, 
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WALTER FRIEDRICH ALFRED OSSWALD 

É natural do Porto, onde nas-
ceu em 20 de setembro de 
1928. O pai saíra da Alema-
nha no rescaldo da segunda 
guerra mundial. A mãe era 
portuguesa, mas estudara 
Letras e tinha um grande 
interesse por literatura por-

tuguesa e alemã. Licenciou-se na Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto (FMUP)
em 1951. Como terminou o curso com 19 va-
lores, seguiu diretamente para doutoramento. 
Na FMUP  fez carreira académica, chegando 
a professor catedrático em 1972. As suas áreas 
de estudo e investigação passam pelo sistema 
cardiovascular, pelos ensaios clínicos e so-
bretudo pela Bioética (ética médica e ética da 
experimentação). Autor de mais de 500 arti-
gos, vários livros e outras publicações nas 
quais perpassam todo o seu saber informado 
e a sua empenhada dedicação às causas hu-
manistas, o Professor Walter Osswald foi o 
primeiro diretor do Instituto de Bioética da 
Universidade Católica Portuguesa, no Porto. 
Em 2008 foi agraciado com o grau de Doutor 
Honoris Causa pela Universidade de Coimbra, 
pelo seu estatuto de “cientista e universitário 
defensor dos princípios bioéticos”, e com a 
Grã-Cruz da Ordem de Sant’Iago e Espada, 
atribuída pelo Presidente da República que, 
na mesma ocasião, também contemplou Da-
niel Serrão e Jorge Biscaia, e homenageou Luís 
Archer, por terem introduzido a Bioética em 
Portugal. Membro e Presidente de Comissões 
de Ética (do Hospital de São João, do Centro 
Hospitalar do Conde de Ferreira, dos Hospitais 
de São João de Deus, da Universidade do 
Porto). Foi diretor do Instituto de Farmacologia 
e Terapêutica da FMUP, diretor do Instituto de 
Bioética da Universidade Católica, membro 
do Conselho Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida e de várias outras comissões.

da inspiradora feição da sua alegria de 
viver, de viver com os outros, de viver 
para os outros”, começou por declarar 
Marcelo Rebelo de Sousa. Na presença 
do bispo do Porto, D. Manuel Linda, e 
da reitora da Universidade Católica, 
o presidente da República destacou a 
“força do caráter”, a “energia da perso-
nalidade” e a “solidariedade do sentido 
institucional de assumir missões e de as 
cumprir”, antes de “lembrar o mestre, o 
estudioso, o cientista, o pedagogo, o aca-
démico, o pioneiro da bioética, o lutador 
por valores, pela sua afirmação, pela sua 

transmissão, pela sua inesgotável aplica-
ção ao domínio essencial da vida”.
“Tudo o mais permitiu e permite esse 
apostolado singular, mas hoje é dele e 
dele só que quero falar nesta casa de va-
lores, com este magnífico instituto que 
cura da bioética, que é prova eloquente 
de que há muito mais vida académica 
do que a centralizada em Lisboa e que 
saberá certamente prolongar um ma-
gistério agora celebrado com uma inte-
ligente institucionalização”, apontou. A 
intervenção do presidente rememorou 
algumas das figuras que ajudaram a 
fazer da vida de Walter Osswald “uma 
existência exemplar”, como Luís Ar-
cher, Daniel Serrão, João Lobo Antu-
nes e Isabel Magalhães Colaço. “Que se 
aproximem de nós neste instante e evo-
quem como começou a saga, por onde 
andou. Primeiro, a aventura de muito 
poucos, aparente devaneio de eleitos, de-
pois percurso de altos e baixos, com ave-
nidas largas e promissoras e caminhos 
estreitos e tortuosos. Todos esses, e mais 
uns quantos ao nosso redor, contando 
histórias do passado, sempre a pensar 
no futuro”, recordou Marcelo Rebelo de 
Sousa. 
Servindo-se da tónica de agradecimento 
“daquilo que não tem preço, mas tem 
nome”, e antecipando o momento de 
entrega das insígnias, o presidente da 
República reconheceu “o ter servido 
com excelência a dignidade da pessoa 
humana, com princípios e sabedoria” 
do médico portuense. Visivelmente 
emocionado, após receber uma grande 
ovação por parte da plateia, Walter Oss-
wald procedeu ao discurso final. “Nunca 
é tarde para cumprir um dever de cons-
ciência. Estas palavras foram proferidas 
pelo presidente da República na ceri-
mónia de entrega do atributo de mem-
bro honorário da Ordem de Instrução 
Pública à Universidade Católica Portu-
guesa. É, de facto, um dever de consciên-
cia, manifestar gratidão por tão elevada 
distinção como esta que recebo. É um 
motivo de enorme satisfação pessoal, 
por isso, o meu profundo e sentido agra-
decimento”, declarou o homenageado.  
Na cerimónia estiveram presentes mui-
tos médicos, dirigentes e outras ilustres 
personalidades da cidade para saudar 
o professor de bioética. Em representa-
ção do Conselho Regional do Norte da 
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Ordem dos Médicos, António Araújo 
revelou ser uma honra ver o reconheci-
mento do mandatário da sua lista para 
o CRNOM espelhado nesta distinção. 
“Além de ser merecida, é um orgulho 
para a classe médica e para a Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos. 
O professor Walter Osswald é uma fi-
gura de excelência no panorama da Me-
dicina nacional, particularmente a nível 
da Bioética, e ao longo da sua carreira 
profissional revelou-se sempre um mé-
dico humanista”, declarou o presidente 
da SRNOM. n



Entre os dias 17 e 19 
de outubro, o Hostel 
da Praça, em Santa 

Maria da Feira, foi palco das 
Jornadas do Internato Mé-
dico (JIM), uma organiza-
ção conjunta entre o Centro 
Hospitalar de Entre Douro e 
Vouga (CHEDV) e o Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga 
(CHBV) e que foram criadas 
com dois grandes objetivos: 
criar um espaço de divulga-
ção científica por parte dos 
médicos internos e criar a 
oportunidade de os médicos 
internos envolverem-se na 
organização de um evento 
científico. Esta iniciativa 
vai já na sua 14ª edição, e 
além dos debates e partilha 
de conhecimento, promove 
a apresentação de trabalhos 
científicos desenvolvidos pe-
los médicos internos. Além 
da comissão de internos do 
CHEDV, a organização das 
JIM esteve sob a respon-
sabilidade de Marcos Pa-

checo, diretor do Internato Médico do 
CHEDV (Santa Maria da Feira) e Nuno 
Fernandes, diretor do Internato Médico 
do CHBV (Aveiro).
Na sessão de abertura formal, marcada 
para o dia 18 de outubro, Miguel Paiva, 
presidente do Conselho de Administra-
ção do CHEDV, abordou a importância 
de apostar na formação e de trabalhar 
em rede no SNS. “Este hospital tem 
uma enorme tarefa social nesta região, 
que é das mais dinâmicas do país. A 
componente da formação é essencial 
para a prestação de um bom serviço e 
é um enorme estímulo para esta casa, é 
um desígnio estratégico fundamental”, 

XIV  
Jornadas do 
Internato 
Médico 

Criar um espaço de 
divulgação científica 
para médicos internos 
é o grande objetivo 
das JIM. Pela 14ª vez, 
o Centro Hospitalar 
de Entre Douro e 
Vouga (CHEDV) e o 
Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga (CHBV) 
voltaram a organizar as 
Jornadas do Internato 
Médico, em Santa 
Maria da Feira. António 
Araújo e Francisco 
Mourão marcaram 
presença numa das 
mesas redondas que 
incidiu sobre o tema 
“Formação Médica em 
Portugal”.

ORGANIZAÇÃO 
CONJUNTA 
DO CENTRO 
HOSPITALAR DE 
ENTRE DOURO E 
VOUGA E CENTRO 
HOSPITALAR DO 
BAIXO VOUGA
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De internos 
para internos



tacou a atitude colaborativa, em prol da 
qualidade da formação, por parte da Or-
dem dos Médicos. “Tentamos que este 
seja um processo isento e transparente, 
em que é atribuído o maior número de 
capacidades formativas, dentro dos con-
dicionalismos que os serviços têm. O 
nosso objetivo é preservar a qualidade 
da formação e que os internos se possam 
orgulhar de ser especialistas reconheci-
dos, capazes de ter lugar no nosso SNS 
ou em qualquer outro país”, realçou.
Francisco Mourão, membro do Conse-
lho Nacional do Médico Interno (CNMI) 
e vogal do CRNOM, disse concordar que 
esta é “uma questão delicada” e “um 
processo contínuo”. “Gerir este processo 
não é fácil e temos optado por um mé-
todo criterioso para garantir a qualidade 
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da formação. A Ordem dos Médi-
cos e o CNMI estão atentos para 
salvaguardar a formação e resol-
ver eventuais problemas”, acres-
centou. Também Maria Amélia 
Ferreira, diretora da Faculdade 
de Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP) e coordenadora 
do Conselho das Escolas Médi-
cas Portuguesas, deu nota das 
dificuldades que têm enfrentado. 
“Temos que pensar na forma-
ção em conjunto, podemos atuar 
de forma positiva na formação 
pré-graduada, mas é necessá-
rio haver mudanças de mentali-
dade, relativamente a ensinar e 
a aprender medicina. Temos que 
aproveitar o desenvolvimento 
tecnológico e criar tempo para 
que os jovens médicos adquiram 
aquilo que é crucial: a capacidade 
de aprender, gerir informação e 
saber pensar”, defendeu. Depois 
de abordar a importância do di-
reito, da economia e da gestão em 

saúde, Maria Amélia Ferreira foi ques-
tionada sobre um tema cada vez mais 
recorrente: a importância da investiga-
ção. A diretora da FMUP considerou-a 
“transversal, não para formar médicos 
cientistas, mas sim médicos que pen-
sem cientificamente”, concluiu. 
Maria da Luz Loureiro, presidente da 
Comissão Regional dos Internatos Mé-
dicos da zona norte (CRIM Norte) falou 
sobre alguns indicadores e expetativas 
sobre o número de vagas, assumindo 
que “é uma preocupação”. Seguiu-se 
um momento de debate que se estendeu 
à assistência, tendo o professor Serafim 
Guimarães lembrado que os primeiros 
internatos surgiram há 100 anos, “trans-
formando a formação médica em Portu-
gal”. n

reiterou. Fátima Menezes, em repre-
sentação da diretora clínica do CHEDV, 
Elsa Soares, afirmou que os internos 
de formação específica “são a massa 
crítica em torno da qual se movimenta 
a atividade científica e formativa” dos 
centros hospitalares. Depois, a termi-
nar a sua intervenção, a diretora do 
serviço de Pediatria e Neonatologia do 
CHEDV deixou um conselho aos inter-
nos: “Mantenham-se focados, estudem 
muito, confiem, aprendam a observar e 
trabalhem com dedicação”. Também o 
diretor clínico do CHBV, Frederico Cer-
veira, fez notar que as vivências e par-
ticularidades de cada hospital são mar-
cantes para os internatos e destacou o 
papel dos internos para a melhoria dos 
serviços. “Os internos são importantes 
para as organizações, são eles que fazem 
crescer estes hospitais”, afirmou. 
Para encerrar esta sessão de abertura, 
Camila Pinto, diretora do Internato de 
MGF Egas Moniz, reconheceu que o 
contexto do processo formativo atual 
se tem revelado um pouco difícil, ante-
cipando o debate que se seguia. “Este 
processo exige uma abordagem que seja 
capaz de responder às expetativas dos 
internos, que nem sempre estão ajusta-
das às necessidades das unidades hos-
pitalares ou de saúde”, declarou. Sob o 
tema “Formação Médica em Portugal”, 
a mesa redonda foi moderada por Bruno 
Guimarães, interno de cuidados hospi-
talares, e Firmino Machado, interno 
de cuidados de saúde primários, e con-
tou com a participação de Maria de Luz 
Loureiro, Maria Amélia Ferreira, Antó-
nio Araújo e Francisco Mourão.
A primeira questão a ser lançada, rela-
tiva à qualidade da formação dos inter-
nos e às vagas de acesso especialidade, 
foi dirigida ao presidente do CRNOM. 
“Todos nós temos noção de que temos 
um bom Serviço Nacional de Saúde, que 
temos médicos bem formados e espe-
cialistas que são reconhecidos nacional 
e internacionalmente pela sua capaci-
dade. Isto advém da formação específica 
que recebem no seu internato médico. 
Em relação às vagas de especialidade, 
depositamos toda a confiança nos Colé-
gios das várias especialidades, de forma 
a que avaliem os serviços e definam as 
capacidades formativas”, afirmou Antó-
nio Araújo. O dirigente da SRNOM des-

“O nosso objetivo é pre-
servar a qualidade da 
formação e que os internos 
se possam orgulhar de ser 
especialistas reconhecidos, 
capazes de ter lugar no 
nosso SNS ou em qualquer 
outro país”
António Araújo



Ao longo dos últimos cinco anos, 
a Associação Nacional dos Es-
tudantes de Medicina (ANEM) 

cresceu e transformou-se, adaptando a 
sua estrutura à realidade do ensino da 
Medicina em Portugal. Por isso, este 
ano voltou a organizar um congresso 
generalista e adaptado às necessidades 
dos estudantes. O Congresso Nacional 
de Estudantes de Medicina (CNEM) ca-

racteriza-se por uma abordagem 
transversal, multidisciplinar e 
inovadora, que difere dos restan-
tes congressos por não se apre-
sentar com uma vertente pura-
mente científica. Das emoções à 
educação médica, passando por 
grandes personalidades médi-
cas que fizeram bem mais do que 
Medicina ao longo da sua vida, o 
CNEM apresentou um painel 
composto por nomes de prestígio 
nas mais variadas sessões plená-
rias e workshops. 
De índole única no panorama 
dos congressos de Medicina em 
Portugal, o CNEM chega à sua 
quinta edição, fortalecido com 
as linhas de ação prioritárias 
da ANEM e a preocupação no 
complemento formativo de um 
estudante de Medicina e futuro 
médico. Todos os anos, o CNEM 
pretende ir mais longe, ser mais 
irreverente e transversal, prepa-
rando os médicos do futuro para 
carreiras repletas de desafios. 
Destacando-se do tradicional 
congresso científico, o CNEM 

procura inspirar e capacitar os seus par-
ticipantes para serem líderes em saúde, 
na sua comunidade local ou em proje-
tos internacionais. Mantendo o seu ca-
ráter primordialmente generalista, du-
rante dois dias, os estudantes tiveram a 
oportunidade de debater temáticas inco-
muns no currículo médico tradicional, 
de âmbito nacional e internacional, da 
saúde pública à ética médica, passando 
pelas tecnologias, as soft skills, a educa-
ção médica e o associativismo. 
Seguindo este mote, José Durão, coor-
denador geral do CNEM, caracterizou 
os jovens presentes na plateia como “os 
médicos de amanhã, que querem saber 
mais, ser cada vez melhores e pensarem 
‘fora da caixa’ e sobre temas tão díspa-

A 5.ª edição do 
Congresso Nacional 
de Estudantes de 
Medicina teve lugar 
nas instalações 
da FMUP e do 
Instituto Superior 
de Engenharia do 
Porto, nos dias 27 
e 28 de outubro. 
O evento contou 
com a presença 
de mais de 430 
participantes, 
17 oradores e 
36 formadores 
e desafiou os 
estudantes 
a alargarem 
horizontes e 
procurarem a 
inovação. 
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V EDIÇÃO

Congresso 
Nacional de 
Estudantes 
de Medicina
“Porque Medicina  
é muito mais do que 
Ciência”



um “processo contínuo que não deve 
nem pode ser interrompido”. O presi-
dente do Conselho de Administração 
do Centro Hospitalar e Universitário 
de São João abordou a evolução da prá-
tica médica, que na sua opinião vai pas-
sar para uma medicina mais científica. 
“Apesar de todas as mudanças, há algo 
que vai ficar sempre: a parte humana do 
exercício da profissão. Cada vez mais, 
os médicos são formados nesse sentido, 
em que a compaixão e o altruísmo são 
qualidades fundamentais na medicina”, 
completou o assistente graduado, acon-
selhando os jovens médicos a questiona-
rem e a exigir uma formação completa. 
Também o presidente do Conselho Re-
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TÓPICOS DO PROGRAMA: 

Sessões Plenárias: 
Catástrofes Nacionais • Internato Médico C(S)
em Questões • Medicina Humanitária e dos 
Migrantes • Designer Babies. 

Keynote Lectures: 
Um Caso Real • Empreendedorismo na 
Saúde • Saúde Global. 

Sessões paralelas: 
Eutanásia e o Fim de Vida • Inteligência 
Emocional • Medicina Tecnológica em 
Portugal • Sexualidade Humana na 
Formação Médica • Game Changer - WHO 
• Indiferenciado, e agora? •  Medicina 
Tecnológica em Portugal • Surtos e 
Vacinação. 

Workshops: 
Comunicação no Início da Vida • Infeções 
e Antibióticos nos Cuidados de Saúde • 
PrEP e HIV: Sexo + Seguro • Hipnose: do 
mito à prática clinica • A Importância da 
Comunicação Não-Verbal • Defesa Pessoal 
• Situações de Trauma • Gestão de Tempo e 
Stress • Gestão de Projetos • Língua Gestual 
• Como Comunicar Más Notícias • Suturas • 
Talas e Gessos • Uma Apresentação Perfeita • 
Smart Drugs • Nootropic and Brain Enhancers 
• Emergências Médicas na Prática Desportiva 
• A Importância do Sono • Desconstruindo 
um Póster Científico • Associativismo 101 • 
Nutrição e Alimentação • Liderança e Gestão 
de Equipas • Artigo Científico: da ideia à 
versão final • Investigação: uma carreira 
alternativa • Hospital Improve. 

res e palpáveis que podem 
vir a ser a realidade de um 
profissional de saúde do 
século XXI”. Na sessão de 
abertura do evento, a 27 
de outubro, no Auditório 
Magno do Centro de Con-
gressos do ISEP,  fez uma 
retrospetiva enquanto 
membro da comissão or-
ganizadora e lançou um 
desafio aos participan-
tes: “Deixem-se inspirar, 
abram a mente e aprovei-
tem tudo o que o CNEM 
tem para vos oferecer, 
desde as sessões plenárias 
aos convívios. Quando 
saírem daqui, deem um 
passo ao lado, fora da li-
nha, fora da caixa. Ou-
sem fazer algo diferente 
e podem dinamizar expe-
riências de vida extrema-
mente enriquecedoras”. 
O presidente da ANEM, 
Edgar Simões, foi mais 
longe e designou este con-
gresso como “uma ideia 
ambiciosa e inovadora 
que cresceu e se tornou 
um evento extremamente 
procurado, que aproxima 
estudantes de medicina 
de todo o país de oradores 
nacionais e internacio-
nais de excelência”. Com 
o objetivo de motivar os 
estudantes a contactarem 
com temas e ferramentas 
fundamentais para a prática clínica, o 
CNEM encoraja-os ainda a ter um pa-
pel ativo como cidadãos. “O que vão 
ver e ouvir não está escrito nos livros, 
o que vão aprender deverá sensibilizar-
-vos para aspirarem a algo mais. Na 5ª 
edição do CNEM, ambicionamos convi-
dar-vos enquanto médicos e cidadãos a 
serem forças transformativas na socie-
dade. Esse é o grande fim deste con-
gresso: fazer o médico crescer como ci-
dadão e o cidadão crescer como médico. 
Dessa forma, tornar-nos-emos agentes 
de transformação na sociedade e no 
mundo”, acrescentou. 
A formação pré e pós-graduada foi defi-
nida por António Oliveira e Silva como 

gional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) confirmou que o panorama 
médico está realmente a mudar e de-
fendeu uma medicina “humanizada”. 
António Araújo abordou novas técnicas 
que têm sido utilizadas e que irão asse-
gurar o futuro da medicina, como a tera-
pia personalizada. “Os desafios que vão 
ter pela frente são muitos e diversifica-
dos. Este tipo de congresso, que aborda 
assuntos ‘fora da caixa’, permite ver a 
medicina não só como o exercício de ser 
médico, mas de uma forma muito mais 
abrangente, com outras saídas ou opor-
tunidades profissionais. Todos são ne-
cessários em Portugal, por isso, estudem 
muito, tentem dar o máximo e no fim 
do dia, tenham a noção que cumpriram 
aquilo que era esperado. Espero que se 
sintam realizados e felizes por serem 
médicos e poderem exercer a melhor 
profissão do mundo”, assegurou o diri-
gente da SRNOM, especialista em Onco-
logia Médica, a encerrar a sessão. n



SKY 
Meeting:  
o futuro 
hoje!
Numa iniciativa 
da Associação de 
Estudantes da FMUP, 
decorreu no dia 24 de 
novembro, no auditório 
do CIM da FMUP, o SKY 
(Surgical Knowledge 
for Youth) Meeting, um 
evento que pretendeu 
“reunir a irreverência 
dos jovens com o 
conhecimento dos 
especialistas”.
O encontro teve como 
temas de destaque 
a cirurgia bariátrica 
e a cirurgia do trato 
digestivo superior.

A24 de novembro, no Centro de 
Investigação Médica (CIM) 
da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto (FMUP), teve lu-
gar a 1ª edição do SKY Meeting, uma 
iniciativa da Associação de Estudantes 
daquela instituição (AEFMUP), com a 
colaboração de Hugo Santos Sousa, cirur-
gião-geral do Centro Hospitalar e Univer-
sitário de São João e docente da FMUP, 
que presidiu à Comissão Organizadora.
“O SKY Meeting resultou de um desafio 
lançado pela AEFMUP, especialmente 
de alguns dos meus ex-alunos. A ideia 
inicial era organizar um congresso so-
bre cirurgia minimamente invasiva, mas 
logo se decidiu fazer algo mais abran-
gente e transversal. E foi assim que sur-
giu o nome SKY – Surgical Knowledge 
for Youth – que resume em numa sigla 
todo o conceito deste encontro”, explicou 
Hugo Santos Sousa, na sua mensagem 
de apresentação do congresso. “Um dos 
nossos objetivos é que o SKY se torne 
um espaço onde as gerações mais jo-
vens possam aprender o conhecimento 
e dedicação pela cirurgia que os mais 

velhos e experientes 
têm. Daí o subtítulo do 
congresso, “The future 
today! From youth irre-
verence to expert kno-
wledge”, acrescentou 
Hugo Santos Sousa.
O recém empossado 
novo diretor da FMUP, 
Altamiro da Costa Pe-
reira, destacou o “pro-
grama completo e inte-
ressante” do encontro 
e incentivou os jovens 
a aproveitarem, pois 
“só com irreverência, 
poderão resolver ca-
sos, ter novas ideias e 
questionar”, assegu-
rou. Em representação 
da Ordem dos Médicos, 
António Araújo, presi-
dente do CRNOM, tam-
bém marcou presença 
nesta sessão, bem como 
Diana Mota, que consi-
derou ser “muito grati-
ficante ver uma plateia 
composta por muitos 
internos do Hospital 

de São João, ligados a áreas da cirurgia 
e gastroenterologia”, afirmou a anes-
tesiologista. Antes da atuação da tuna 
feminina da FMUP encerrar a sessão, 
também Inês Azevedo Silva, presidente 
da AEFMUP, revelou ser uma “grande 
honra estar envolvida neste projeto”. 
Esta primeira edição do SKY Meeting 
teve como temas principais a cirurgia ba-
riátrica e gastrointestinal superior, “dois 
tópicos muito atuais e importantes, dada 
a alta incidência da obesidade e do can-
cro gástrico no nosso país”, nas palavras 
de Hugo Santos Sousa. O SKY Meeting 
arrancou com a palestra “To be a profes-
sor... is to be remembered by the future!”, 
proferida por Fátima Carneiro. A dire-
tora do serviço de Anatomia Patológica 
do Centro Hospitalar e Universitário de 
São João, que foi distinguida recente-
mente com o título de “patologista mais 
influente do mundo”, recordou o per-
curso do colega patologista Manuel So-
brinho Simões. n
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NAMED LECTURE: To be a professor... Is to be re-
membered by the future! [Fátima Carneiro].
KEYNOTE LECTURE I: New Techniques in Bariatrics: 
Endo Sleeve [Eduardo Grecco, Faculdade de Medi-
cina do ABC, S. Paulo, Brasil].
PLENARY SESSION I: • Robotic bariatric surgery... 
How I do it! [Carlos Vaz, Lisboa, PT] • Single anas-
tomosis surgeries... Simple is better? [Mário Nora, 
Santa Maria da Feira, PT] • Obesity: can the gas-
troenterologist support or even substitute the 
surgeon? [Marco Silva, Porto, PT]. 
KEYNOTE LECTURE II: Minimally Invasive Gastrec-
tomy: What the West can learn from the East [Felix 
Berlth, Hospital Universitário de Colónia, Alemanha].
PLENARY SESSION II: • Laparoscopic gastrectomy... 
How I do it! [Eduardo Lima da Costa, Porto, PT] • Mi-
nimally invasive gastrectomy: think big, do it mi-
nimally... is it the same? [André Costa Pinho, Porto, 
PT] • Complications, a new paradigm: stents and 
endo-sponge... a surgeon’s saver? [Eduardo Ro-
drigues-Pinto, Porto, PT].
WORKSHOPS: • Laparoscopy I: Basic Skills • Sutu-
res • Simulation in General Surgery • Arthroscopic 
Simulation • How to Stop a Bleeding: Hepatic Su-
tures • Endoscopy • Basic Techniques in Surgery • 
Anatomical Dissection • Vascular Anastomosis • 
Advanced Sutures on Plastic Surgery: Neurorra-
phy and Tendon Suture • Heart Sutures • Percuta-
neous Lumbar Spine Fixation – Minimally Invasive 
Neurosurgery • Laparoscopy II: Suturing Techni-
ques • Interventional Radiology • Microscopic Su-
tures in Ophthalmology.
PARALLEL SESSIONS: • Bariatrics Surgery [John 
Preto / Cristina Fernandes] • Upper GI Surgery 
[Eduardo Lima da Costa / Fabiana Sousa] • Baria-
trics Gastroenterology [Marco Silva / Ana Santos] 
• Upper GI Gastroenterology [Eduardo Rodrigues 
Pinto / Rui Morais]
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Entre os dias 29 e 30 de 
novembro, a Coordenação 
do Internato Médico de 
MGF da Zona Norte, a cargo 
de Maria da Luz Loureiro e 
Ângela Teixeira, voltou a 
organizar mais um encontro 
anual. A 25ª edição contou 
com a presença de antigos 
coordenadores, diretores 
de internato, internos e 
orientadores num evento 
de partilha e formação dos 
internos de Medicina Geral 
e Familiar em que o tema 
central foi a “Comunicação”. 

Há  
25 anos 
a definir 
estratégias 

O I Encontro do In-
ternato de MGF da 
Zona Norte foi já 

há 25 anos e, desde então, 
assistiu-se a uma grande 
evolução destes Encontros, 
que acompanharam as mu-
danças do país, da saúde e 
da formação em MGF, mas 
que mantiveram o foco na 
apresentação do estado da 
arte na Medicina, cons-
tituindo uma excelente 
plataforma de formação e 
atualização em Cuidados 
de Saúde Primários. As 
diferenças fizeram sentir-
-se em múltiplos aspetos: 
a formação tem-se tornado 
cada vez mais exigente e de 
elevada qualidade e a pro-
dução científica tem vindo 
a ocupar um lugar de re-
levo em MGF, havendo um 
número crescente de publi-
cações em revistas da área, 
algumas indexadas. Estas 
mudanças foram acompa-
nhadas por um notável au-
mento das competências 
assistenciais e formativas 
dos Médicos de Família e 
não só. 
O 25º Encontro do Inter-
nato de Medicina Geral e 
Familiar da Zona Norte, 
agendado para os dias 29 
e 30 de novembro, no Se-

minário de Vilar, no Porto, teve como 
tema central a “Comunicação”. A co-
missão organizadora convidou todos os 
internos e orientadores de formação a 
participar neste evento, propondo um 
desafio: “Partilhem as vossas vivências e 
experiências, para que ao relembrarmos 
o passado possamos preparar o nosso fu-
turo”. Este tema esteve em foco na pri-
meira mesa redonda do programa, cuja 
sessão foi moderada por Maria da Luz 
Loureiro, coordenadora do Internato de 
MGF da Zona Norte. A organização do 
evento coube este ano a um conjunto de 
quatro dezenas de médicos da Direção de 
Internato Santos Silva, liderado por Ân-
gela Teixeira. Na sessão de abertura, Ân-
gela Teixeira recuou até 1994, o ano em 
que se realizou o I Encontro do Internato 

em MGF e abordou alguns momentos da 
história dos internatos. “A incerteza e a 
instabilidade passaram a fazer parte do 
quotidiano dos internos, com a pressão 
para obter vaga na região Norte. Neste 
contexto, os médicos internos passaram 
a estar sujeitos a um ambiente carateri-
zado pela pressão para obter resultados e 
ainda por longas horas de trabalho, para 
além das exigidas por lei”, destacou a re-
presentante da Associação de Internos de 
Medicina Geral e Familiar da Zona Norte 
(AIMGF). 
Também Maria da Luz Loureiro desta-
cou a importância do evento. “Consegui-
ram juntar 900 pessoas neste encontro de 
partilha e formação dos médicos internos 
e seus orientadores da zona norte. O que 
vejo é o concretizar de um sonho, mas é 
também, e sobretudo, uma perspetiva de 
esperança em vós (médicos internos) que 
daqui a mais 25 anos falarão da Medicina 
Geral e Familiar com outras certezas, 
convicções, adaptadas à evolução da so-
ciedade, do país e do mundo”, destacou 
a coordenadora, que aproveitou ainda a 
oportunidade para fazer uma homena-
gem aos coordenadores de MGF que a 
antecederam e com os quais partilhou 
experiências. 
A sessão de abertura do 25.º Encontro do 
Internato de MGF da Zona Norte contou 
ainda com a presença de Paulo Santos, 
membro do Colégio da Especialidade de 
Medicina Geral e Familiar da Ordem dos 
Médicos, António Araújo, presidente do 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, António Pimenta Marinho, 
presidente da Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte 
(ARS Norte), João Paulo Farias, presi-
dente do Conselho Nacional do Internato 
Médico (CNIM) e Rui Nogueira, presi-
dente da Associação Portuguesa de Medi-
cina Geral e Familiar (APMGF). Os con-
vidados comentaram o panorama atual e 
os desafios que se colocam no dia-a-dia, 
mostrando-se empenhados em encontrar 
novas estratégias. 
Ao longo dos dois dias foram debatidas 
questões relacionadas, nomeadamente, 
com “tabus e preconceitos” associados à 
dor crónica, o papel do médico de famí-
lia na doença profissional, a violência do-
méstica, a abordagem não farmacológica 
da ansiedade ou a ligação entre a sexuali-
dade e a cardiologia. n

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



dicina Geral e Familiar (MGF). “Sinto 
um orgulho enorme em ser parceiro da 
nossa MGF”, referiu o conhecido pneu-
mologista portuense. 
“Tosse na criança” e “Asma” foram ob-
jecto de duas mesas redondas. “Bron-
quiectasias na MGF”, “Imagiologia do 
tórax - o essencial” e “Espirometria” fo-

ram tema de conferências especí-
ficas. A tuberculose mereceu uma 
conferência especial, durante a 
sessão de abertura, protagonizada 
por Raquel Duarte, do Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia/Espi-
nho (CHVNG/E). A especialista, 
também diretora do Programa Na-
cional para a Tuberculose, falou de 
“Medicina de precisão em tuber-
culose”, algo que, assinalou, já per-
mite efetuar o diagnóstico em dois 
dias e avançar rapidamente para o 
tratamento. 
O evento contou ainda com três ses-
sões dedicadas especificamente à 
DPOC, um workshop sobre a “opti-
mização da terapêutica inalatória”, 
uma sessão de apresentação de ca-
sos clínicos e um painel final (“Tire 
as dúvidas connosco!”) de esclareci-
mento de questões práticas.

CUIDADOS INTEGRADOS 
A Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos associou-se a este 
evento formativo, uma organiza-
ção do CHVNG/E e da Associação 
Portuguesa de Formação Médica 
Contínua. Na sessão de abertura, 
em representação do presidente 
do CRNOM, André Luís reiterou 
a importância que este tipo de or-
ganizações têm para a “integração 
entre cuidados de saúde primários 
e secundários”. “Essa questão deixa 
de ser importante se não passar do 
papel para a prática”, observou o 
vogal do CRNOM, contestando o 

facto de tudo “muitas vezes não passar 
de intenções políticas, que não resolvem 
a vida dos médicos de família”. André 
Luís elogiou a organização por dar a 
oportunidade de “criar momentos que 
juntam colegas de diversas especialida-
des” e permitir “falar, discutir e perceber 
as dificuldades que uns e outros têm”. “É 
este tipo de encontros que nos dá força 
enquanto classe”, concluiu. n

Já são 12 os anos 
em que António 
Ramalho de Al-

meida preside às Jor-
nadas de Atualização 
em Doenças Respira-
tórias do Norte para 
Medicina Familiar. 
O próprio, na sessão 
de abertura da edição 
deste ano, a 12.ª, reconheceu que tudo 
aconteceu “depressa”, mas felizmente 
com bons resultados e inscrições que 
“aumentaram de forma exponencial”. 
De facto, foram centenas os médicos 
inscritos nas jornadas de 2018 – que de-
correram em 11 e 12 de Outubro, no Ho-
tel Ipanema Park, no Porto – provando 
que o evento continua a ter utilidade e 
pertinência para os especialistas em Me-

Em 11 e 12 de Outubro 
realizaram-se mais umas 
Jornadas de Atualização em 
Doenças Respiratórias do 
Norte para Medicina Familiar. 
O evento, cuja organização 
e coordenação científica é 
assegurada há 12 anos por 
António Ramalho de Almeida, 
juntou centenas de médicos 
de família, para uma revisão 
e atualização sobre algumas 
das principais patologias 
respiratórias que afetam a 
população.

12as JORNADAS DE ATUALIZAÇÃO 
EM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
DO NORTE PARA MEDICINA 
FAMILIAR 

Formação 
indispensável 
para centenas 
de médicos  
de família 

NOTÍCIAS80

Te
x

to
 N

el
so

n 
S

oa
re

s 
› F

ot
og

ra
fia

 M
ed

es
ig

n



médico indivi-
dualmente na de-
fesa da Medicina. 
Na sessão de aber-
tura, após agrade-
cer a presença e o 
apoio que tem re-
cebido de todos os 
convidados, o pre-
sidente das jorna-
das, Prof.  Mário 
Reis, afirmou que 
“continua a acre-

ditar na evolução da especialidade de 
Urologia”. Pedro de Moura Reis, secretá-
rio-geral das jornadas, reforçou a impor-
tância “deste encontro de formação para 
os jovens internos de MGF”. Por sua vez, 
como coordenador das Jornadas para a 
MGF, Paulo Santos destacou a “quali-
dade da formação” prestada aos “médi-
cos de família em Portugal”. O presidente 
do CRNOM, António Araújo, também 
marcou presença na sessão, mostrando 
assim o apoio da Ordem dos Médicos a 
este tipo de iniciativas e aos jovens pre-
sentes no evento. Não escondendo o facto 
de “vivermos tempos difíceis” em termos 
políticos e no SNS, António Araújo sus-
tentou que “devemos ter orgulho em or-
ganizar jornadas como estas e manter a 
resiliência para continuar a ensinar e a 
transmitir conhecimento. Uma vez que 
a formação é fundamental para se exer-
cer uma boa medicina, para se atingir o 
objetivo maior da nossa profissão que é o 

tratamento dos nossos doentes, sublinho 
o esforço desta comissão organizadora 
ao realizar já 15 edições das jornadas”, 
declarou.
Na sua organização e coordenação cien-
tífica, as Jornadas de Urologia do Norte 
em Medicina Familiar têm o Serviço de 
Urologia do Hospital da Lapa, que esteve 
representado pelo provedor da institui-
ção, Francisco Sousa Lopes, e por Da-
vid Martins, da direção clínica do hospi-
tal. “Da história da nossa instituição faz 
parte integrante, desde 1909, a especia-
lidade de Urologia, fortemente represen-
tada na nossa atividade hospitalar. Faço 
votos para que o sucesso destas jornadas 
se mantenha e os seus ensinamentos 
se projetem no futuro”, concluiu David 
Martins. n

Conferência Inaugural: Envelhecimento e Doenças 
Uro-Ginecológicas n Mesa Redonda: Medicina 
Sexual (diferenças de género nas alterações do 
comportamento sexual • infertilidade: prevenção 
• disfunções ejaculatórias) n Conferência: HBP n 
Mesa redonda: Oncologia (massas renais: como 
avaliar? como e quando tratar? • hematúria: pistas 
e diagnósticos • controvérsias na oncologia uroló-
gica • caso clínico) n Mesa redonda: Litíase Renal 
(prevenção e tratamento médico • litotrícia, urete-
rorrenoscopia e cirurgia percutânea • casos clínicos) 
n Mesa Redonda: Patologia Urológica Relevante 
– Como Oriento? (profilaxia das ITU recorrentes 
• incontinência urinária no idoso • abordagem do 
refluxo vesical na criança • caso clínico) n Mesa Re-
donda: Fórum em Defesa da Medicina (o que po-
dem fazer os sindicatos? • o que pode fazer a ordem 
dos médicos? • o que tu podes fazer? • discussão 
com a assistência).

A Jornadas de Urologia do Norte  
em Medicina Familiar chega-
ram à sua 15ª edição. Este ano, 

“A Prática Clínica Urológica: Diálogo 
Interativo com a MGF” foi o mote do en-
contro, organizado pelo Serviço de Uro-
logia do Hospital da Venerável Ordem da 
Lapa, nos dias 15 e 16 de novembro. 
À semelhança das edições anteriores, es-
tas jornadas visaram promover o diálogo 
e a colaboração entre médicos urologis-
tas e especialistas em Medicina Geral e 
Familiar, fomentando uma maior arti-
culação entre o ambiente ambulatório e 
hospitalar. O programa científico contou 
com uma conferência inaugural sobre 
“Envelhecimento e doenças uro-gineco-
lógicas” e outra sobre HBP, para além de 
várias mesas redondas sobre questões de 
medicina sexual, oncologia, litíase renal 
e outras patologias urológicas relevantes.
Uma messa redonda final debateu o pa-
pel dos Sindicatos, da Ordem e de cada 

“A PRÁTICA CLÍNICA 
UROLÓGICA: DIÁLOGO 
INTERATIVO COM A MGF”

15as Jornadas 
de Urologia 
do Norte em 
Medicina 
Familiar

Nos dias 15 e 16 de 
novembro, o Hotel 
Ipanema, no Porto, 
acolheu as 15ªs Jornadas 
de Urologia do Norte em 
Medicina Familiar. “A 
Prática Clínica Urológica: 
Diálogo Interativo com 
a MGF” foi o mote deste 
encontro que contou com a 
presença do presidente do 
CRNOM, António Araújo, na 
sessão de abertura. 
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Incentivar a troca de 
conhecimentos técnico-
científicos e contribuir para 
a melhoria do desempenho 
profissional na área da 
cirurgia são os principais 
objetivos dos encontros 
internacionais de Cirurgia 
anualmente organizados 
pelo Serviço de Cirurgia 
Geral do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNG/E). A 
iniciativa chegou já à sua 
30ª edição, a qual decorreu 
no Porto, em 12 e 13 de 
novembro.

tos técnico-cientí-
ficos entre pares e 
dessa forma contri-
buir para melhorar 
a sua capacidade de 
desempenho profis-
sional”, o cirurgião 
sublinhou: “A qua-
lidade da cirurgia resulta muito da for-
mação dos profissionais que a realizam 
e é nosso objetivo fomentar o conheci-
mento técnico-científico, com o intuito 
de melhorar o exercício da cirurgia, no 
escrupuloso respeito dos princípios éti-
cos e deontológicos.” Durante a sessão 
de abertura, no primeiro dia do evento, 
Jorge Maciel recordou os vários encon-
tros, desde a sua primeira edição, sau-
dando todos os dirigentes do Serviço de 
Cirurgia Geral que “trabalharam em 
equipa, com empenho e determinação e 

garantiram o sucesso deste que é já um 
clássico do calendário científico da es-
pecialidade”. Ao longo da sua interven-
ção, o presidente do congresso abordou 
a missão do hospital na formação pós-
-graduada, no incentivo às boas práticas 
médicas, com exigência de elevados ní-
veis de competência científica, e da im-
portância da relação médico-doente. 
Miguel Guimarães, bastonário da Or-
dem dos Médicos, elogiou a sagacidade 
dos organizadores do evento na defesa 
da qualidade de medicina e o papel im-
portante que o Serviço de Cirurgia Ge-
ral do CHVNG/E tem desempenhado 
na formação dos jovens especialistas, 
que trazem capacidade de inovação. 
Antes de terminar, deixou dois desa-
fios referentes ao Serviço Nacional de 
Saúde. “Sabemos que SNS queremos 
porque fomos nós, médicos, que o cons-
truímos. Um SNS de excelência, que 
permita uma formação de qualidade e a 
partilha de conhecimento e que, acima 
de tudo, sirva condignamente a popula-
ção portuguesa. Para isso, é fundamen-
tal combater as más políticas de saúde”. 
Também Ponciano Oliveira, da Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte 
(ARS Norte) deixou o seu contributo, 
defendendo a capacidade de inovação 
na área de cirurgia geral e aconselhou 
os especialistas a “encontrarem novas 
abordagens, determinadas funcional-
mente pela patologia, oportunidades de 
diferenciação e aprofundamento do co-
nhecimento, quer em áreas de subespe-
cialização, quer em métodos de precisão 
ou outras ações cirúrgicas”. 
Na reunião estiveram presentes tam-
bém António Menezes da Silva, presi-
dente do Colégio da Especialidade de 
Cirurgia Geral da Ordem dos Médicos, 
João Coutinho, vice-presidente da So-
ciedade Portuguesa de Cirurgia, e Jorge 
Santos, em representação do diretor clí-
nico do CHVNG/E e antigo presidente 
da SRNOM, José Pedro Moreira da 
Silva. Coube a António Araújo, presi-
dente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM) encerrar 
a sessão de abertura do XXX Encontro 
Internacional de Cirurgia. n

XXX Encontro Internacional de Cirurgia

http://www.spcir.com/
xxx-encontro-internacional-de-cirurgia

“UM CLÁSSICO 
DO CALENDÁRIO 
CIENTÍFICO DA 
ESPECIALIDADE”

XXX 
Encontro 
Internacional 
de Cirurgia

O rganizado por médicos do Ser-
viço de Cirurgia Geral do Cen-
tro Hospitalar de Vila Nova 

de Gaia/Espinho (CHVNG/E), o XXX 
Encontro Internacional de Cirurgia es-
teve focado em temas relacionados com 
a cirurgia do esófago e estômago, có-
lon e recto, fígado, vias biliares e pân-
creas. O evento teve lugar no Hotel Cro-
wne Plaza, no Porto, nos dias 12 e 13 de 
novembro. 
Apresentando o evento, Jorge Maciel, 
presidente do Encontro e diretor do 
Serviço de Cirurgia Geral do CHVN-
G/E, destacou que o programa da reu-
nião “inclui temas comuns, mas de re-
levante importância no dia a dia da vida 
cirúrgica, e outros de áreas em grande 
evolução de conceitos”. Realçando que 
o Encontro Internacional de Cirurgia 
visa “incentivar a troca de conhecimen-
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O 72º Convívio Científico, 
realizado a 12 de Outu-
bro, trouxe a debate o 

tema “A arte médica e comuni-
cação no contexto da ciência”. 
Licenciado em Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto (FMUP) e 
Mestre em Psicopatologia pela 
mesma Faculdade, o palestrante 
convidado, Professor Doutor 
Carlos Mota Cardoso, ex-Dire-
tor do Hospital Conde Ferreira, 
é um conhecido especialista em 
Psiquiatria, doutorado em Psi-
cologia pela Faculdade de Psi-
cologia e Ciências da Educação 
da Universidade do Porto (FP-
CEUP), onde é Professor Cate-
drático Convidado. 
Jaime Milheiro, organizador do 
evento, abriu a sessão salien-
tando o crucial impacto da re-
volução tecnológica na evolução 

da prática médica, não deixando todavia 
de notar que este mesmo progresso não 
deixou de provocar os seus sacrifícios, 
nomeadamente no que diz respeito à 
relação médico-doente. “Todos nós que 
estamos aqui somos pré era digital, for-
mados antes da Internet, antes dos tele-
móveis. Muita coisa mudou desde então, 
e uma coisa que mudou, acima de tudo, 
foi a relação do médico com o seu doente 
que, como eu não me canso de dizer, é a 
base de qualquer consulta.” 
De facto, e conforme prosseguiu o Prof. 
Mota Cardoso, o conceito de “arte mé-
dica” é um conceito cada vez mais dis-
tante. A relação médico-doente, ou “re-
lação terapeuta-sofrente”, como prefere 
o especialista, encontra-se em progres-
siva decadência à medida que a Medi-
cina penetra, cada vez mais, no campo 
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:: 72.º Convívio Científico 
[12.10.2018]

“A arte médica 
e comunicação 
no contexto da 
ciência”
CARLOS MOTA 
CARDOSO

PONTO FINAL,
À 75.ª SESSÃO

Os Convívios Científicos, 
promovidos pela Clínica Médica 
de Exercício do Porto (CMEP) 
em parceria com a Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM), chegaram 
à sua 75.ª edição. O formato 
em que assentou a realização 
destes encontros – um tema, um 
convidado – associado a uma certa 
informalidade, foram os principais 
fatores a que se pode atribuir o 
sucesso alcançado.
A longevidade desta iniciativa é, 
desde logo, um manifesto sinal 
do mérito que alcançou, para o 
qual muito contribuiu  o esforço do 
seu principal impulsionador, o Dr. 
Jaime Milheiro, especialista em 
Medicina Desportiva e Medicina 
Física e de Reabilitação, e Diretor 
Clínico da CMEP. 



de escuta” e da “gestão dos silên-
cios” como elementos-chave do 
sucesso do ato clínico. “Neste 
encontro, o grau de sucesso 
clínico varia sempre na razão 
direta da excelência da cons-
trução desta relação terapeuta-
-sofrente e, por arrastamento, 
da excelência da comunicação”, 
servindo, assim, de “pano de 
fundo” do ato clínico. 
“Se a relação entre um tera-
peuta e um sofrente for escassa 
de humanidade é completa-
mente destinada ao insucesso”, 
“o encontro clínico tem de ser 
um ato humanizado”, rematou o 
Prof. Mota Cardoso, concluindo 
a sua apresentação.

:: 74.º Convívio Científico *
[16.11.2018]

“Spine Centers”
RUI VAZ
O 74º Convívio Científico rea-
lizou-se no dia 16 de Novem-
bro e teve como tema “Spine 
Centers”, um conceito inovador 
na área da patologia da coluna 
vertebral. O Professor Doutor 
Rui Vaz, ilustre neurocirurgião, 
Professor Catedrático da FMUP 
e Diretor do Serviço de Neuroci-
rurgia do Hospital de São João, 
foi o palestrante convidado.
“80% da população em algum 
momento da vida tem dor nas 
costas”, começou por notar 
o Doutor Rui Vaz. De facto, 
adiantou, “a esmagadora maio-
ria das pessoas ao longo da sua 
vida acabam por ter uma dor na 
coluna, seja cervical, seja lom-
bar”, prendendo-se, portanto, “o 
primeiro problema desta pato-
logia” com a sua “enorme preva-
lência”, referiu. 

Aliada a uma abundância de casos, 
surge uma “heterogeneidade enorme 

da tecnologia. “Ora bem, 
nós estamos na época dos 
computadores, mas o com-
putador é uma máquina e 
o doente é uma pessoa. O 
contacto com uma pessoa 
é um, e o contacto com 
uma máquina é outro”, 
alertou, salientando que 
o dever ético que um mé-
dico tem para com o seu 
doente não advém apenas 
do seu papel como clínico, 
mas também do seu pa-
pel como pessoa. “Clínico, 
aqui, é um termo extenso, 
não é só médico, é tam-
bém psicológico ou até 
sociológico”. “A relação 
sofrente-terapeuta é uma 
relação entre duas pes-
soas”, “uma porque teme, 
porque sofre, e outra por-
que presumivelmente tem 
o domínio e a arte de cui-
dar”. É, portanto, “uma 
relação entre alguém que 
procura um outro alguém 
que está disponível para 
ajudar”, sendo que “a rela-
ção está composta nestes 
mesmos termos”.
A origem da palavra “so-
frer”, “suffrere” em latim, 
remonta ao “século II, III 
antes de Cristo”, explicou 
o palestrante, mais pre-
cisamente ao aprisiona-
mento de escravos, que 
eram “subjugados a fer-
ros”. Embora o seu signi-
ficado literal se tenha per-
dido, o termo perdurou, 
adquirindo então um cariz 
simbólico, referente a essa 
mesma “dor de perder a li-
berdade, seja esta física ou 
psíquica”. Efetivamente, e 
como fez questão de subli-
nhar, “o conceito de doença não se pode 
definir sem se misturar com o conceito 
de liberdade”, “a doença que, à primeira 
vista, parece um fenómeno biológico, é 
muito mais do que bioquímica e física, 
é qualquer coisa que vem do fundo me-
tafísico do Homem”, explicou, cabendo, 
deste modo, ao médico “tentar captar a 

réstia de liberdade que resta ao doente”.
Ainda neste contexto, o antigo Diretor 
do Hospital Conde Ferreira defende que 
“seja qual seja o tipo de ajuda que se ofe-
rece – ortopédica, estomatológica, obs-
tétrica, psicológica –, é sempre, sempre, 
preciso uma porção de psicoterapia”. 
Aqui, sublinha a importância do “treino 
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“Se a relação entre um 
terapeuta e um sofrente for 
escassa de humanidade é 
completamente destinada 
ao insucesso”, “o encontro 
clínico tem de ser um ato 
humanizado”.
Carlos Mota Cardoso

* NOTA: O 73.º Convívio Científico teve lugar na Casa da 
Música, em 20 de outubro de 2018, associado ao  5.º En-
contro Médico da Associação Portuguesa de Osteoporose. 
A iniciativa contou com a presença do Prof. Dr. Alejandro 
Santos (Importância e impacto da nutrição na saúde óssea) 
e do Dr. Jaime Milheiro (Saúde orgânica / ossos sãos), com 
moderação do Prof. Dr. Pedro Cantista.



de causas”, desde “músculos a ligamen-
tos, articulações, ossos, nervos, discos, 
psicossociais, etc.”, e, “na esmagadora 
maioria dos casos”, “um exame físico 
normal e exames de imagem inespe-
cíficos”. Como se isso não bastasse, e 
conforme de seguida salientou, “o ter-
ceiro problema essencial relacionado 
com esta patologia é o dinheiro”. “Esta 
patologia tem um impacto financeiro 
muito grande, quer pelos seus custos 
diretos, pelas técnicas, pelos tratamen-
tos e, principalmente, pelas cirurgias”, 
cujos “materiais são cada vez mais ca-
ros”, “quer pelos seus custos indiretos”, 

nomeadamente no que respeita à 
“incapacidade laboral”. “Temos, 
assim, uma trilogia fantástica: 
um número muito grande de ca-
sos, uma absoluta insegurança 
diagnóstica e custos elevados, 
façamos nós a decisão terapêu-
tica que fizermos”, reafirmou o 
palestrante. 
Relativamente à abordagem con-
vencional desta patologia, “há 
habitualmente uma avaliação 
inicial, que em muitos casos é 
feita pela Medicina Geral e Fa-
miliar, e depois estes doentes, 
conforme a decisão clínica, são 
enviados para uma de várias es-
pecialidades possíveis: Neuroci-
rurgia, Ortopedia, Neurologia, 
Reumatologia, Medicina Física 
e da Reabilitação” – e até mesmo 
“Medicinas Alternativas”! Con-
sequentemente, o “doente vai 
andando de médico em médico, 
saltando de especialidade em es-
pecialidade”, não sendo, por isso, 
incomum encontrarem-se doen-
tes “que já foram avaliados por 
cinco, quando não mais colegas”, 
cada um deles com uma reco-
mendação diferente. Ora, “este é 
o defeito da abordagem conven-
cional”, “cada especialidade tra-
balha isoladamente, fala a sua 
própria linguagem, faz o seu pró-
prio diagnóstico e tem o seu pró-
prio plano de tratamento”, apri-
sionando o doente numa espécie 
de “labirinto”, o que culmina em 
“atrasos cada vez mais longos”, 
“listas de espera monstruosas” e 
sérios “custos crescentes”. “Em 

conclusão, há uma insatisfação geral”, 
sentida por todas as partes, doentes, mé-
dicos e gestores, salientou o especialista. 
Ora, face à vasta complexidade da pa-
tologia em questão, e à clara incapaci-
dade da abordagem convencional para 
dar resposta ao problema, Rui Vaz in-
troduziu, assim, a plateia ao conceito de 
“spine centers”, ou “centros integrados 
de tratamento de patologia da coluna”, 
cujo modelo assenta numa “abordagem 
interdisciplinar”. Efetivamente, um 
dos requerimentos essenciais de um 
centro integrado é ter à sua disposição 
“todas as especialidades envolvidas” na 

patologia da coluna, inclusive um “psi-
cólogo”, responsável pela “avaliação da 
dor”. “O ponto crítico desta abordagem 
em centros integrados de tratamento 
de patologia da coluna é a integração 
de conhecimento, permitindo gerar-se, 
assim, “uma estratégia comum”, que 
proporcione uma “maior eficácia” en-
quanto assegurando, simultaneamente, 
“menores custos”. A gestão de recursos 
é, como fez questão de salientar, uma 
das principais vantagens da adoção 
deste modelo, sendo possível reduzir “o 
número de indicações cirúrgicas”, bem 
como os tempos de “recuperação pós-ci-
rúrgica e de internamento” e as “taxas 
de readmissão”. Outra enorme vanta-
gem, é a rapidez do processo, o qual tem 
vindo a ser comummente comparado a 
um “one-day shopping”, uma vez que os 
doentes são avaliados, diagnosticados e 
orientados, tudo no mesmo dia. Para que 
o mesmo seja possível, é, portanto, obri-
gatório reunir nas mesmas instalações 
“salas de observação, meios complemen-
tares de diagnóstico”, nomeadamente 
“Raio-X, TC, RMN, EMG”, “as diversas 
técnicas percutâneas possíveis” e “um 
ginásio para fisioterapia”. Os blocos ope-
ratórios, por sua vez, não são mandató-
rios, assegurou o palestrante, bastando 
apenas “uma ligação a um hospital com 
um bloco operatório afiliado”. Não obs-
tante, na opinião do neurocirurgião, o 
verdadeiro “ponto crítico” de um centro 
integrado é a sua “estrutura administra-
tiva”. “O secretariado é uma estrutura 
fundamental na organização do fun-
cionamento do centro integrado”, tendo 
de “ser capaz de, face aos dados clínicos 
que tem, efetuar relatórios clínicos, ana-
lisar resultados, transmitir ao doente as 
informações necessárias e, ainda, ga-
rantir a avaliação do grau de satisfação 
do doente e o controlo de custos”, “liber-
tando os médicos de trabalhos burocrá-
ticos”. “Sem um secretariado absoluta-
mente dedicado é impossível fazer uma 
coisa do género”, garantiu.
Quanto à questão “se em Portugal já 
existe algum spine center?”, “há coisas a 
que se chama spine center” mas, “na sua 
verdadeira aceção”, isto é, “integrando 
Reumatologia, Fisioterapia, Psicologia, 
etc., etc., que eu conheça, não”, “mas 
esse é o caminho”, afirmou o Professor 
Rui Vaz, em conclusão.
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“Temos, assim, uma trilogia 
fantástica: um número muito 
grande de casos, uma absoluta 
insegurança diagnóstica e 
custos elevados, façamos nós 
a decisão terapêutica que 
fizermos”.
Rui Vaz



:: 75.º Convívio Científico 
[30.11.2018]

“Que políticas 
de saúde para 
Portugal?”
MIGUEL GUIMARÃES

No dia 30 de Novembro, a SRNOM aco-
lheu o 75º e último Convívio Científico 
organizado no âmbito desta parceria 
com a CMEP. A iniciativa, que cumpriu 
este ano o seu 8.º aniversário, foi, nesta 
última sessão, subordinada ao tema 
“Que políticas de saúde para Portugal?”, 
e contou com a participação do Bastoná-
rio da Ordem dos Médicos, Miguel Gui-
marães, que abordou os principais pro-
blemas que afetam a saúde em Portugal 
e, em particular, o Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). 
Jaime Milheiro, promotor e organizador 
destes eventos desde a sua criação em 
2010, despediu-se dos Convívios Cien-
tíficos com um “sentimento de dever 
cumprido”, agradecendo à Ordem dos 
Médicos o voto de confiança, bem como 
a “oportunidade de crescimento pessoal 
e profissional” que os últimos 8 anos lhe 
proporcionaram. O Bastonário da Or-
dem dos Médicos não pôde deixar de 
congratular o Dr. José Remísio Castro 
Lopes, presente na plateia, a quem foi 
atribuído o Prémio Nacional de Saúde 
de 2018, e que é, considerou Miguel 
Guimarães, “o homem que mais fez pe-
los Acidentes Vasculares Cerebrais em 
Portugal”. 
Dando início à sua palestra, o Bastoná-
rio da Ordem dos Médicos  começou por 
abordar o que é por ele considerado “um 
dos principais”, “senão o principal”, pro-
blema atual do nosso Serviço Nacional 
de Saúde: a relação médico-doente. “O 
médico passa cerca de 60% do tempo a 
olhar para o ecrã do monitor [...] aquela 
relação empática, de escutar o doente, 
de conhecer a história dele, não só a his-
tória da doença, mas a história dele – sa-
ber o que a pessoa faz, o que gosta de fa-
zer nos tempos livres, os filhos que tem, 
como é que valoriza a sua vida – hoje 
em dia faz-se pouco”, lamentou. Efeti-
vamente, a escassez de tempo, aliada a 

uma “obrigação de ver mais doentes”, ao 
excesso de burocracia e à enorme “pres-
são para produzir” que é colocada sobre 
os médicos têm alterado largamente a 
relação médico-doente, com “prejuízo 
para ambos”, reconheceu. A este propó-
sito, o Bastonário garantiu que “a Ordem 
dos Médicos não está distraída” e que 
tem vindo a tomar “iniciativas no sen-
tido de defender esta relação”, não só do 

ponto de vista do doente, mas tam-
bém do ponto de vista do médico, o 
qual é, infelizmente, muitas vezes 
menosprezado. 
“Uma das propostas, por exemplo, 
que nós fizemos aos Serviços Par-
tilhados do Ministério da Saúde 
foi que, na utilização da assina-
tura digital qualificada, ou seja, na 
utilização do sistema informático 
para acesso à receita, em vez de 
colocarmos códigos, pudéssemos 
utilizar a impressão digital ou a 
íris”, eliminando, assim, a neces-
sidade de memorizar códigos e 
agilizando todo o processo, garan-
tindo simultaneamente “maior 
segurança”, explicou o dirigente. 
Outra das iniciativas diz respeito 
às plataformas de apoio à decisão 
clínica, tais como o “UptoDate” e 
a “Cochrane”, cujo acesso passará, 
em Janeiro de 2019, a ser gratuito 
para os médicos. Mais que tradu-
zir uma poupança global de “cerca 
de 1400€” anuais a cada médico, 
Miguel Guimarães defendeu que 
esta medida será um grande auxí-
lio ao exercício da profissão e um 
exemplo de um progresso tecnoló-
gico “que integramos a nosso favor 
e que que não se vai interpor entre 
nós e o nosso doente”. “Não há ne-
nhum médico que não tenha dú-
vidas [...], o conhecimento cresce 
e evolui muito rapidamente” e “é 
importante nós termos este apoio 
direto, na ponta dos dedos. Isso 
sim, ajuda-nos”, sublinhou.  
Quanto a “outro dos grandes pro-
blemas” do SNS – a sua notória 
“deficiência de capital humano” – 
o Bastonário alertou que esta não 
é restrita aos médicos: “médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, assis-
tentes operacionais e técnicos, no 
fundo todas as pessoas que estão 

ligadas à saúde, em maior ou menor 
grau, neste momento, estão em falta”. 
Não obstante, no que diz respeito aos 
médicos, designadamente em certas es-
pecialidades, o problema não será tanto 
de falta de profissionais, mas uma ques-
tão de acesso: “Não é que não haja es-
pecialistas em Portugal, mas os especia-
listas ou têm horários muito reduzidos 
no SNS ou estão fora do SNS” explicou 
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o dirigente. Este, alertou, é o 
caso da Radiologia, onde “75%” 
dos seus profissionais traba-
lham “exclusivamente no setor 
privado”, e da Dermatologia, 
cujos especialistas “são os mé-
dicos que mais horários reduzi-
dos têm no setor público”, che-
gando muitos a ter “horários de 
apenas 20 horas”. 
Atualmente, a “capacidade 
de resposta do SNS às neces-
sidades dos portugueses” en-
contra-se “abaixo dos 60%”, 
afirmou Miguel Guimarães. 
Mais, acresceu, o estado da 
acessibilidade chega a ser tão 
grave, que “neste momento o 
acesso aos cuidados de saúde 
depende do código-postal”. 
“Se a pessoa morar num sítio 
com cuidados de saúde me-
lhores, com maior capacidade 
de resposta, tem um acesso 
mais fácil”, o que, na opinião 
do Bastonário da Ordem dos 
Médicos, vai contra o próprio 
“código genético” do SNS. Ve-
rifica-se que o estado atual do 
SNS se deve, em grande parte, 
à progressiva subvalorização 
da saúde. “Neste momento nós 
temos o orçamento mais baixo 
de sempre” em termos percen-
tuais, correspondente a “5,2% 
do PIB”. Enquanto “a média 
dos países da União Europeia 
valoriza a saúde em 7,8%” e “a 
média dos países da OCDE va-
loriza a saúde em 6,5% do PIB”, 
“nós valorizamos em 5,2%. Por-
tanto, estamos a gastar pouco 
com a saúde”, advertiu. 
A terminar, Miguel Guima-
rães destacou a necessidade 
de serem reformuladas as “po-
líticas de saúde”, no sentido de “centrar 
a saúde no doente”, isto é, procurando 
habilitar o doente a tomar as melhores 
decisões, o que, na opinião do Bastoná-
rio da Ordem dos Médicos, passa pela 
divulgação por parte dos hospitais dos 
seus próprios resultados “em termos de 
eficácia, cura, tratamento […] e compli-
cações”, uma prática comum em “pelo 
menos metade dos países europeus”, 
concluiu. n

Entrevista a 
Jaime Milheiro
RESPONSÁVEL PELA 
ORGANIZAÇÃO DOS 
CONVÍVIOS CIENTÍFICOS 
CMEP / SRNOM

Ao longo de oito anos, Jaime Milheiro 
habituou-se ao percurso em direção 
à Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, para cada nova sessão 
dos Convívios Científicos. A iniciativa 
chegou agora ao fim com a 75ª edição 
e esse trajeto deixará saudades, mas 
o especialista em Medicina Física e 
de Reabilitação acredita em futuras 
oportunidades. 

“Ainda agora estava a vir para cá 
e lembrei-me que faço sempre o 

mesmo percurso, por uma rua interior, 
para fugir ao trânsito. É um caminho 
que faço exclusivamente para vir à SR-
NOM, para os convívios, e seguramente 
vou ter saudades de fazer esse trajeto”, 
começou por nos contar Jaime Milheiro, 
antes da entrevista à Nortemédico. O 
encontro antecedeu a última edição dos 
Convívios Científicos, promovidos pela 
Clínica Médica de Exercício do Porto 
(CMEP), realizada no dia 30 de novem-
bro. O especialista em Medicina Física e 
de Reabilitação e em Medicina Despor-
tiva fez um balanço destes encontros, 
falou da medicina funcional e do novo 
desafio enquanto diretor clínico adjunto 
do Comité Olímpico de Portugal. 

(nortemédico) – Chegamos hoje ao 75º 
Convívio Científico. Que balanço faz 
destes encontros?
(Jaime Milheiro) – É um balanço extre-
mamente positivo e é incrível como o 
tempo passa e chegamos a este número. 
Quando começámos não havia um obje-
tivo, mas fico contente porque passaram 
oito anos e quase nem demos por eles. 
Foi, acima de tudo, uma oportunidade 
que me proporcionaram. Estive em to-
dos os convívios como dinamizador. Foi 
uma oportunidade de crescer como ho-
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mem e como médico. Uma das grandes 
lacunas que temos na medicina ociden-
talizada é o caminho da especialidade, 
da especialização e subespecialização, e 
raramente alguém vai ouvir um colega 
que seja de outra área. Esta oportuni-
dade de ouvir colegas de tanta categoria, 
de índole tão desenvolvida, permitiu que 
eu me tornasse melhor clínico e pessoa. 
Foi uma aprendizagem constante. 

Como foi feita a seleção dos temas e 
convidados? 
Os nossos temas tiveram sempre por 
base três tipos de critérios: novidades da 
ciência médica, em que tivemos vários 
especialistas a falar sobre novidades 
nas suas especialidades, medicina de 
promoção do exercício e saúde e medi-
cina da longevidade. É com orgulho que 
afirmo que pude contactar, através da 
SRNOM, com pessoas que são uma refe-
rência nas suas áreas. 90% dos oradores 
eram doutorados, num estado de desen-
volvimento de maturação profissional 

ótima. Escolhemos 
pessoas altamente 
qualificadas, esse foi 
um dos grandes atra-
tivos dos convívios. 

Considera que a me-
dicina desportiva e a 
medicina física e de 
reabilitação têm ga-
nho maior destaque 
no panorama nacio-
nal e médico?
Sim, uma das minhas 
batalhas passa por 
diferenciar a trauma-
tologia desportiva da 

medicina desportiva. A medicina des-
portiva é muito mais abrangente, en-
globa tudo e promove a saúde orgânica, 
funcional, mental e física do atleta. Ou-
tra ideia que tentamos difundir foi a 
relação interespecialidades, passando 
uma visão muito mais holística e glo-
bal da análise da prevenção da doença. 
Como todos nós em diferentes ramos e 
especialidades, não temos que entender 
tudo sobre tudo. Como médicos, deve-
mos encarar o doente muito para além 
dos simples sintomas, mas sim como um 
todo. Às vezes, somos completamente 
reativos ao sintoma e a nossa única te-
rapêutica é o anti sintoma, e acabamos 

Foram  
oito anos a 
plantar pequenas 
sementes que se 
disseminaram”

por não investigar nem ir à procura do 
motivo do sintoma. Essa foi uma das pri-
meiras mensagens que tentei passar e 
penso que quando conseguimos plantar 
uma semente ela irá dar os seus frutos. 
Foram oito anos a plantar pequenas se-
mentes que se disseminaram. 

Foi nomeado representante no Norte e 
diretor clínico adjunto do Comité Olím-
pico de Portugal. Como se deu essa no-
meação e o que representa para si?
O presidente do COP, o Prof. José Ma-
nuel Constantino, achou que seria 
fundamental para o sucesso olímpico 
nomear uma direção médica, que é lide-
rada pelo Prof. Gomes Pereira, e em que 
eu sou o representante na zona Norte. 
Já tinha participado em missões do Co-
mité Olímpico, mas agora o nosso papel 
é diferente. Somos suprafederativos e 
o nosso papel é acompanhar e ajudar 
todos os atletas que estão no programa 
olímpico, em colaboração com as fede-
rações e os seus médicos. Temos uma 
equipa médica vasta que trabalha con-
nosco com frequência e estamos sempre 
a par de como estão a evoluir os atletas 
do programa olímpico. É, sem dúvida, 
um cargo que muito me honra e orgu-
lha porque acaba por ser um topo de car-
reira. Se houvesse algum lugar que eu 
almejava era o de trabalhar no Comité 
Olímpico. Quando esta oportunidade 
surgiu, fiquei muito lisonjeado. 

Além de acompanhar os atletas do pro-
grama para os Jogos Olímpicos de Tó-
quio em 2020, numa perspetiva de me-
lhorar a sua condição física e mental, 
com vista à maximização da sua per-
formance em prova, quais são os prin-
cipais objetivos? Irá utilizar a medicina 
funcional?
Neste momento não consigo distan-
ciar-me da medicina funcional quando 
tenho qualquer pessoa à minha frente, 
seja atleta ou não. Na medicina despor-
tiva temos que pensar em tudo, dominar 
a nutrição, o rendimento, a fisiologia. 
Acho que a diferença está num acompa-
nhamento transversal, para que todos os 
atletas do programa sintam que têm al-
guém e podem recorrer a serviços cria-
dos via Comité Olímpico. Tento colocar 
todo o conhecimento que tenho adqui-
rido em todas as situações e neste cargo 
não será exceção. n



o que já obtido na Taça da Ordem, em 
Maio passado. 
Para o vencedor, que já foi atleta fede-
rado da modalidade antes de ingressar 
em Medicina, mais importante do que 
ganhar as competições é participar e 
conviver com os colegas. “É bom po-
der jogar ténis e estar com um grupo 
de pessoas que partilha desta paixão. 
No fundo, temos competição e lazer ao 
mesmo tempo”, confessa. Os resultados 
são o que menos interessa para Rui Coe-
lho, que recorda “a maratona” de jogos 
que teve de fazer no dia 25 de Agosto 
para cumprir com o calendário da com-
petição. “Desafiamo-nos todos, quase 
ao mesmo tempo e passamos aqui bons 
momentos. É o que verdadeiramente 
importa neste contexto”. Para um afi-

cionado de “qualquer desporto 
de raquete”, ter a oportunidade 
de praticar um dos seus favori-
tos nas instalações da SRNOM 
é um prazer redobrado. “Ainda 
bem que a instituição oferece 
estas condições”, acrescenta 
Rui Coelho, confessando que 
gostaria de ver “os fins-de-se-
mana cheios” de gente e de 
ténis. 
Os restantes participantes que 
se classificaram para o Masters 
na Ordem, através da combi-
nação de resultados da Cor-
rida dos Campeões e da Taça, 
foram Gonçalo Cordeiro, Rui 
Castro, Gil Rodrigues, Edgar 
Moniz e Francisco Fernandes. 
O Masters ainda não terminou, 
devido a sucessivos adiamentos 
dos jogos por más condições cli-
matéricas. Está previsto que as 
rondas finais da última compe-

tição do Ciclo de Ténis 2018 aconteçam 
no mês de Janeiro, em data a anunciar.
André Lumini Morais, treinador e pro-
motor das competições de ténis na SR-
NOM, faz um balanço positivo das ini-
ciativas realizadas ao longo de 2018. O 
desejo do responsável, para 2019, é “po-
der juntar mais médicos que gostem e 
queiram praticar ténis”. “Temos a am-
bição de crescer, quem sabe até dobrar 
o número de participantes”, admite o 
treinador, que lança o repto a todos os 
inscritos na SRNOM para experimenta-
rem as sensações desta modalidade. n

O  s courts da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médi-
cos voltaram a animar-se, no 

Verão, para a quinta edição da Corrida 
dos Campeões: o torneio onde os par-
ticipantes se desafiam uns aos outros. 
Depois de algumas semanas em que a 
competição correu de forma mais lenta, 
no final de Agosto os encontros foram-se 
sucedendo e mostraram, uma vez mais, 
a supremacia de Rui Coelho. O jovem 
médico levou a melhor nos quatro con-
frontos que disputou, voltando a vencer 
a “Corrida” e juntando a este triunfo, 

Classificação
1.º Rui Coelho
2.º Gonçalo Cordeiro
3.º Rui Castro
4.º Gil Rodrigues
5.º Edgar Moniz
6.º Francisco Fernandes

CICLO DE TÉNIS 2018

Corrida dos 
Campeões

A segunda 
competição do 
Ciclo de Ténis 2018 
ficou concluída 
em Agosto, com 
nova vitória de Rui 
Coelho, que assim 
repetiu o título 
obtido na mesma 
competição do ano 
passado. A época 
ainda não ficou 
concluída, devido 
ao adiamento do 
Masters.

RUI COELHO 
REPETE O 
TÍTULO
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centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

A Galeria, situada junto ao Salão 

Nobre, é um espaço amplo, que 

beneficia de intensa luz natural 

e se debruça sobre o espelho de 

água exterior. Ideal para acolher 

exposições, é, simultaneamente, 

a área utilizada para apoio aos 

congressos na colocação de stands 

promocionais e/ou disponibilização 

de refeições.

CapaCidade: 200 pessoas

CaraCterístiCas: Área: 280 m2 | 

Climatização 

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial

Galeria

O Salão Nobre é o principal auditório do 

Centro de Cultura e Congressos. Com 

dimensões apropriadas para a realização 

de eventos de média e grande dimensão, 

está particularmente vocacionado para 

acolher conferências ou seminários das 

mais diversas entidades. 

O espaço assegura uma grande 

variedade de opções técnicas, desde 

o sistema de iluminação, à projeção 

audiovisual ou à configuração do palco. 

Dispõe ainda de um foyer para receção 

dos convidados e uma sala de apoio 

(Sala Porto), ideal para a colocação 

do secretariado. O palco tem acesso 

próprio.

CapaCidade: 300 pessoas (máx.) 

CaraCterístiCas: Área: 330 m2 | Área de 

palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 | 

Climatização | Cabine de audiovisuais 

(Régie)

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial | Tela de 

grande formato (4,80 largura) | Projetor 

multimédia | Sistema de som ambiente | 

Microfones de palco e de lapela | Mesa 

presidencial com 2 ou 5 módulos | 

Gravação de Vídeo e de Som | Computador 

| Relógio conta-minutos

Salão Nobre

Eventos
à medida

Espaços

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

No centro da cidade do Porto encontra 
um espaço privilegiado para organizar 
o seu evento. A Ordem dos Médicos – 
Secção Regional do Norte tem à sua 
disposição um moderno Centro de 
Cultura e Congressos, composto por 
espaços multifuncionais, equipamentos 
de última geração e serviços premium 
diversificados, que garantem total 
cobertura das suas necessidades. 
Rodeado por uma atmosfera bucólica 
e singular, o Centro de Cultura 
e Congressos garante uma rara 
tranquilidade e privacidade a quem o 
visita. Situada junto ao Jardim d’Arca 
de Água, a infraestrutura reúne ótimas 
condições para acolher os mais 
variados tipos de eventos: congressos, 
conferências, exposições, ações de 
formação, jantares ou espetáculos. 
Para as diferentes valências dispõe de 
um auditório com capacidade para 
300 lugares, de um vasto conjunto de 
pequenos auditórios e salas de reunião, 
de uma galeria polivalente, de um 
bar e área lounge e de um complexo 
residencial. No exterior, além dos 
belíssimos espaços verdes, piscina e 
dois campos de ténis, dispõe de parque 
de estacionamento, zonas de lazer e 
um bar/restaurante no edifício sede. 
Mais do que um espaço físico de 
excelência, o Centro de Cultura e 
Congressos distingue-se como um 
equipamento multifacetado e apto a 
acolher o seu evento.  
Venha conhecê-lo. 

Centro de Cultura e Congressos
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 poRTo
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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As comemorações 
natalícias são 
já uma tradição 
na SRNOM. 
Carregadas de 
surpresas, música e 
animação, as Festas 
de Natal fazem as 
delícias dos mais 
pequenos e das 
suas famílias. À 
semelhança do ano 
anterior, o CRNOM 
decidiu levar a 
magia do Natal mais 
longe e estender 
a festa, para além 
do Porto e Viana do 
Castelo, também às 
sub-regiões de Vila 
Real e Braga.
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Palhaços, 
música, magia, 
dança… tudo 
isto num  
espetáculo com 
muito humor e 
animação que 
entreteu miúdos 
e graúdos na 
Festa de Natal 
da Ordem. Uma 
festa à qual já 
ninguém quer 
faltar.



decorreram as princi-
pais atrações do evento, 
também o Pai Natal se 
mostrou sempre disponí-
vel para tirar fotografias 
com os mais pequenos. 
Dentro do salão, o que se 
podia observar era um 
clima de “alegria, entre 
amigos e familiares”, 
como prometia o convite 
de inscrição no evento, 
assinado pelo presidente 
do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), An-
tónio Araújo. Além de 
muita música, ofertas 
didáticas e o indispen-
sável lanche, as come-
morações natalícias na 
Ordem dos Médicos con-
taram com muito humor 
na peça de teatro levada 
a palco para dinami-
zar o dia. O espetáculo 
“Circ’Ao’Léu” proporcio-
nou momentos de magia, 
malabarismo, música e 
as tradicionais brinca-
deiras dos palhaços que 
sempre arrancam garga-
lhadas às crianças.  
Em conversa com as fa-
mílias que aderiram à 
festa, as opiniões reco-
lhidas foram unânimes: 
vale sempre a pena vir 
a este tipo de eventos, 
principalmente para 
proporcionar um dia 
diferente às crianças e 
tentar passar-lhes, ainda 
mais, a magia desta 
época tão especial do 
ano. “Gostamos imenso, 
ainda não tínhamos ido 

ao circo este ano, por isso aproveitámos 
ao máximo este dia. Esta é uma exce-
lente iniciativa que nos faz recordar a 
infância”, contou Maria Rocha, médica 
inscrita na SRNOM, que com a sua fa-
mília marca presença todos os anos. 
Quem também é presença assídua nas 
festas de Natal da SRNOM são Sérgio 
Ferreira e Ana Pinto, que esperam que 
a iniciativa se mantenha, pois “já faz 

parte da tradição das famílias”. Já para 
a médica Sofia Batista, esta foi uma es-
treia e trouxe consigo o filho Frederico. 
“Esta é uma ótima iniciativa, que se en-
quadra perfeitamente no espírito nata-
lício, e é uma forma de juntar os colegas 
numa festa bonita que diverte tanto as 
crianças, e que elas adoram”, elogiou. 
Ao todo, quase mil e trezentas crianças, 
com idades até aos 12 anos, acorreram 
à festa, que foi dividida em três sessões, 
repartidas ao longo do dia. Em represen-
tação do CRNOM, António Sarmento, 
Lurdes Gandra e Carlos Mota Cardoso 
foram os responsáveis pela abertura das 
três festividades agendadas para o dia 
15 de dezembro. Desejando boas-festas, 
Carlos Mota Cardoso lembrou a “memó-
ria de cada criança dentro de nós” e dei-
xou ainda um agradecimento especial a 
todos os colaboradores que organizaram 
a festa. Quanto às atividades que preen-
cheram a celebração natalícia dos filhos 
e netos dos médicos, terminada a parte 
do teatro, foi aberto um espaço onde 
as crianças puderam ter um momento 
de dança, e houve também a presença 
de animadores que fizeram pinturas 
faciais. De seguida, chegou a hora do 
lanche e dos presentes, escolhidos de 
acordo com a faixa etária, seguindo a 
regra de “entreter e divertir através de 
algo didático”, esclareceu a organização 
do evento. A galeria foi o local escolhido 
para os mais pequenos desembrulha-
rem as prendas e comentarem os mo-
mentos mais divertidos. Com os livros e 
jogos oferecidos, Miguel e Tomás apren-
deram os meses e as estações do ano. 

BRAGA [01 DEZ]

MAIS ESPAÇO E DIVERSÃO 
EM BRAGA 
Um “grande acontecimento” – assim o 
definiu o presidente da sub-região de 
Braga, Pratas Balhau – que reuniu cerca 
150 crianças no átrio do Espaço Vita, a 1 
de Dezembro, para o segundo Natal da 
Ordem promovido naquela sub-região. 
Com a mudança de local, a festa bene-
ficiou em espaço e diversão, surpreen-
dendo os mais pequenos com as diabru-
ras do palhaço Puré, as pinturas faciais 
e o caos animado do Circo’ao’Léu, a fa-
zer do “maior espetáculo do mundo” um 
momento de pura comédia física.
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PORTO [15 DEZ]

F oi no dia 15 de dezembro que o 
Natal chegou ao Porto em forma 
de festa e os médicos inscritos 

na secção puderam trazer os seus filhos 
e netos para desfrutar da celebração. 
As crianças foram recebidas por algu-
mas das suas figuras animadas favori-
tas, desde palhaços e princesas a super-
-heróis e bonecos de neve. À entrada do 
Salão Nobre da Casa do Médico, onde 



Já com o livro de ma-
t e m á t ic a  o fe re c ido 
pelo Pai Natal em sua 
posse, Sofia Oliveira, 
de sete anos, confir-
mava o sucesso que as 
“palhaçadas” e os “ma-
labarismos” fizeram na 
assistência. Sara Mar-
ques, a mãe, elogiou a 
iniciativa e confessou 
que a edição 2018 “foi 
ainda melhor do que 
no ano passado”, con-
siderando o novo es-
paço escolhido como 
“mais agradável, mais 
amplo e com melhores 
condições”. 
Médica no Porto, mas 
residente em Famali-
cão, Cláudia Vieira é 
presença habitual no 
Natal da Ordem há oito 
anos e também partilha 
a opinião positiva sobre 
os méritos da opção pelo 
átrio do Vita: “É uma es-
colha muito bem conse-
guida e acho que a festa 
correu otimamente”. A 
mãe de Gabriel e Dinis 
assegura que esta é uma 
data pela qual “eles an-
seiam muito” e, por ou-
tro lado, é uma forma 
de “usufruir um pouco 
mais de Braga, de lhes 
mostrar a cidade e de 
os juntar com os avós”. 
Um momento “cinco es-
trelas” para Cláudia e 
muitos outros pais que, 
assim, tiveram oportunidade de acres-
centar mais este encanto à quadra nata-
lícia dos seus filhos. 

VIANA DO CASTELO [08 DEZ]

ESPÍRITO DE FAMÍLIA  
EM VIANA
Em Viana do Castelo, o Natal da Ordem 
já faz parte da agenda dos pais e avós 
médicos há cinco anos. De lá para cá, 
mudaram algumas coisas, mas a satisfa-
ção visível nos rostos das crianças man-
tém-se a mesma. Atarefado com os ne-

tos, Maria Inês e Caetano, José Martins 
reconhece que “os miúdos se divertem 
imenso”, ao mesmo tempo que aproveita 
esta “reunião” para “falar com os colegas 
que já não se veem há algum tempo”. 
Aqui também houve Circ’Ao’Léu, a in-
dispensável presença do Pai Natal com 
o saco das prendas, e várias outras di-
versões, que incluíram jogos de mesa 
no pátio exterior da sede da sub-região. 
Entre as mais de 60 crianças presentes 
na festa de 8 de Dezembro estavam os 
filhos de Carla Silva, que vêm “todos os 
anos”. “Eles adoram. Já sabem que há 

doces, presentes, e gostam muito do es-
petáculo”, confidencia a pediatra, reco-
nhecendo que “dá muito mais jeito” ter 
a festa em Viana, em vez de se ver obri-
gada a deslocar ao Porto. 
Renata Sousa é presença no Natal da 
Ordem minhoto desde o primeiro ano e 
assegura que “está cada vez mais bem 
organizado”. Acompanhada pela pe-
quena Leonor, elogia o “ambiente aco-
lhedor” e a “interação que existe com as 
crianças”, além da “familiaridade” que 
existe em Viana e que torna este conví-
vio entre famílias ainda mais especial.
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VILA REAL [08 DEZ]

DOS DESENHOS ÀS 
PANQUECAS DE VILA 
REAL
No dia 8 de dezembro, tam-
bém a sede de Vila Real da 
Ordem dos Médicos foi palco 
da Festa de Natal que, pela 
segunda vez, se realizou para 
os filhos e netos dos médicos 
inscritos naquela sub-região. 
As atividades destinadas ao 
público infantil incluíram as 
tradicionais decorações na-
talícias, conversas com o Pai 
Natal, muita música e pin-
turas faciais que fizeram as 
delícias dos mais pequenos. 
Margarida Faria, presidente 
do Conselho Sub-Regional 
de Vila Real da Ordem dos 
Médicos, demonstrou uma 
enorme felicidade ao ver a 
sede distrital tão dinamizada 
e em “poder proporcionar 
aos filhos e netos dos colegas 
médicos desta sub-região, a 
possibilidade de viverem esta 
festa sem ter que se deslocar, 
como tradicionalmente, à ci-
dade do Porto”. 
Andreia Veiga e Catarina 
Nunes, médicas em Vila 
Real, marcam presença na 
festa desde o seu arranque, 
em 2017, considerando uma 
“iniciativa interessante, que 
promove o convívio entre co-
legas” e que permite a possi-
bilidade das crianças brin-
carem “imbuídas no espírito 
natalício”. Diogo tem apenas 
9 anos mas recordou alguns 
momentos divertidos que vi-
veu no ano anterior com o 
palhaço Totó. Este ano, ele foi 
substituído pelo palhaço Piro-
leta, que brindou as crianças 
com balões personalizados e 
jogos animados. A grande no-
vidade desta edição foi o wor-

kshop de panquecas: todas as crianças 
tiveram a oportunidade de fazer dese-
nhos que viram traduzidos em delicio-
sas panquecas, confecionadas na hora 
por um chef de cozinha. 

Também Fernando Salvador, vice-presi-
dente desta sub-região, deixou-se envol-
ver nas atividades que animaram todos 
os presentes. “É uma iniciativa impor-
tante para incentivar o convívio entre 
os médicos, para mostrar que a Ordem 
dos Médicos não está só no litoral, mas 
também no interior do país. Fazemos 
questão de fomentar este espírito natalí-
cio e conseguimos reunir aqui 30 crian-
ças, um número considerável e superior 
ao ano passado, e penso que no futuro 
irá aumentar. A reação das crianças é 
ótima e até os mais pequeninos ado-
ram”, elogiou. n
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“Retratos de Mé-
dicos na obra de 

Abel Salazar” deu nome 
à exposição que serviu 
de ponte entre a Arte e 
a Medicina, cruzando 
o espólio documental e 
artístico do autor. “Esta 
sessão pretende divulgar 
o trabalho conjunto en-
tre o Museu de História 
da Medicina Maximiano 
Lemos da Faculdade de 
Medicina da Universi-
dade do Porto (FMUP) 
e a Escola das Artes, da 
Universidade Católica 
Portuguesa, do Porto. A 
iniciativa nasceu da ne-
cessidade de restaurar 
estes quadros a óleo, de 

Abel Salazar, pertencentes ao museu, 
e perpetuar na história a memória dos 
retratados”, começou por explicar Amé-
lia Ricon Ferraz, diretora do museu. 
Uma parceria de sucesso que começou 
há cerca de um ano e apresentou o re-
sultado final numa exposição marcada 
para o dia 23 de novembro, na SRNOM. 
Ao todo, seis quadros a óleo, da autoria 
de Abel Salazar, objetos e documentos 
do Museu de História da Medicina, re-
lativos aos professores homenageados, 
bem como alguns outros materiais com-
puseram a mostra. 
Em representação da Escola das Artes 
da UCP, Maria Aguiar agradeceu a cola-
boração nesta parceria. “Nasceu de uma 
generosidade entre duas instituições que 
trabalham para um bem semelhante: 
enquanto a medicina trata da saúde e 
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EXPOSIÇÃO E 
PALESTRAS

A PROPÓSITO DE 
UMA  INTERVENÇÃO 
DE CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO

Retratos de 
Médicos na 
obra de Abel 
Salazar 

A SRNOM acolheu 
uma exposição que 
se revelou uma 
verdadeira homenagem 
a professores da Escola 
Médica Portuense. A 
coleção de retratos 
de Abel Salazar, 
exposta no Museu de 
História da Medicina 
Maximiano Lemos 
da FMUP, foi sujeita a 
uma intervenção de 
conservação e restauro 
pela Escola das Artes 
da Universidade 
Católica Portuguesa e 
foi apresentada no dia 
23 de novembro. 
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das pessoas, nós, res-
tauradores, tratamos da 
saúde das obras e peças 
de arte. Temos muito 
em comum, desde co-
nhecer o paciente, fazer 
diagnósticos e depois 
passar à intervenção”, 
destacou a professora 
que liderou o grupo de 
trabalho e coordenou 
os estudantes do 3º 
ano de Conservação e 
Restauro de Pintura da 
Universidade Católica 
Portuguesa. 
Antes da inauguração 
da exposição, os mé-
dicos presentes foram 
presenteados com três 
palestras sobre os retra-
tados expostos e à histó-
ria da Medicina. “Par-
celas da vida docente e 
assistencial da Escola 
Médica Portuense na 
Obra de Abel Salazar” 
foi o tema tratado por 
Amélia Ricon Ferraz, 
que apresentou os esco-
lhidos pelo autor, numa 
sequência cronológica, 
“sendo possível, através 

das suas vidas, acompanhar o progresso 
científico, técnico e tecnológico e a vida 
docente e estudantil da Escola Médica”, 
desde os primórdios do século XIX até 
ao século XX. “Os seis homenageados 
de Abel Salazar foram personalidades 
relevantes na formação e desenvolvi-
mento da Escola Médica Portuense. Ti-
veram uma forte participação política e 
social, que deixou marcas irreversíveis 
e reconhecidas na sociedade portu-
guesa. Souberam honrar os pergami-
nhos da Escola e muitos ocuparam car-
gos de destaque em outros domínios do 
saber, da literatura, da arte, como foi o 
exemplo do próprio Abel de Lima Sala-
zar. Esta é uma justa homenagem que 
as duas instituições decidiram prestar 
aos professores retratados e ao autor, e 
através deles, à história da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto 
e ao trabalho de restauro, exaustivo e 
meritório efetuado pelos professores e 
estudantes da Escola das Artes da Uni-

versidade Católica”, completou Amélia 
Ricon Ferraz. 
Para abordar “A evolução artística de 
Abel Salazar”, a doutoranda Ana Brito 
dividiu a sua apresentação em três tópi-
cos: o artista autodidata, as várias técni-
cas utilizadas e a influência dessas téc-
nicas na pintura a óleo. “É de extrema 
dificuldade estudar Abel Salazar como 
artista plástico e pintor. É um artista au-
todidata, não data as suas obras e está 
na arte como esteve na medicina e na 
ciência: como investigador”, salientou a 
doutoranda em Conservação e Restauro 
de Bens Culturais da Escola das Artes 
da UCP. Por fim,  o tema “Tratamento 
de retratos por Abel Salazar – uma in-
tervenção cirúrgica”, foi apresentado pe-
las professoras Maria Aguiar, Carolina 
Barata e Bárbara Maia. Maria Aguiar 
explicou ainda como foram analisadas 
e restauradas as obras, destacando a sua 
homogeneidade. 
“Optamos por esta coleção porque Abel 
Salazar é uma figura incontornável da 
nossa faculdade. Por outro lado, é um ex-
celente artista plástico. Havia dois mun-
dos que se podiam aproximar: o estudo 
da história da Medicina e do patrimó-
nio médico, e a Escola das Artes pode-
ria dar o seu contributo na preservação 
desta coleção que retrata a história da 
faculdade, uma vez que os retratados 
são vultos importantes e que marcaram 
a sociedade”, acrescentou Amélia Ricon 
Ferraz. Os retratados foram professores 
da Real Escola, da Escola Médico-Cirúr-
gica e, mais tarde, da atual Faculdade 
de Medicina, e através deles foi possível 
acompanhar a evolução das escolas mé-
dicas, as vicissitudes políticas vividas e 
as transformações científicas, técnicas 
e tecnológicas que se foram desenvol-
vendo ao longo do tempo. “A nossa facul-
dade desde sempre teve a preocupação 
de salvaguardar os retratos dos profes-
sores jubilados ou falecidos. Esta é uma 
coleção interessante por ser da autoria 
de um professor, antigo estudante da 
Escola Médico-Cirúrgica, que se reve-
lou um pintor, escultor e artista plástico 
fantástico”, elogiou. Reconhecido o tra-
balho de restauro, as obras ganharam 
outro brilho e regressaram ao Museu de 
História da Medicina da FMUP, aberto 
ao público em geral. n

Professores retratados: 
António Joaquim de Sousa Júnior (1871-1938)
Eduardo Pereira Pimenta (1835-1898)
Pedro Augusto Dias (1835-1931)
Agostinho António do Souto (1825-1911)
Caetano Pinto de Azevedo (1795-1869)
Joaquim Inácio Valente (1789-1833)
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O cinema esteve de volta 
à SRNOM nos meses de 
outubro e novembro. Os 
filmes exibidos no 9.º Ciclo 
de Cinema atravessaram as 
décadas de 1920 a 2000 
e abordaram histórias de 
amor e adultério, revelando-
se obras que venceram a 
prova do tempo. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport 

Para a 9º edição do 
Ciclo de Cinema 
da SRNOM, e à 

semelhança das anterio-
res, António Vieira Lo-
pes selecionou obras ar-
tísticas que fazem parte 
do património da história 
do cinema, os chamados 
clássicos. Nesta história, 
considerada curta, com-
parando o cinema com 
outras manifestações de 
arte, o membro da Comis-
são Regional Consultiva 

de Atividades Culturais e de Lazer da 
SRNOM procurou filmes exibidos entre 
as décadas de 1920 e 2000, até porque, 
na sua opinião, “o cinema está em fase 
de estagnação”. Tem havido inovação 
tecnológica, mas não propriamente ino-
vação artística e criativa, com obras ca-
pazes de abrir novos caminhos”.

O amor e as relações amorosas 
são tratados em vários filmes e 
as histórias vão-se repetindo, por 
isso o tema eleito foi “Polígonos 
Irregulares”. “Há um conjunto 
de filmes que se dedicaram a este 
tema, abordando as relações, as 
vulgares histórias de amor e trai-
ção, complicações amorosas, que 
do ponto de vista artístico, podem 
ser contadas de formas muito di-
versas. Nos filmes escolhidos, o assunto 
é tratado de uma forma que julgo espe-
cial e que justifica a sua escolha para o 
ciclo. Vamos, certamente, continuar a 
mostrar bom cinema”, referiu António 
Vieira Lopes. Neste sentido, a temática 
dos polígonos vai iniciar-se com um dos 
primeiros grandes filmes do cinema 
mudo, “Sunrise: A Songo of Two Hu-
mans”, de Friedrich Wilhelm Murnau e 
terminar com um filme asiático mais re-
cente, “In The Mood for Love”, de Wong 

Histórias de amor em 
“Polígonos Irregulares”
FILMES QUE “VENCERAM A PROVA DO TEMPO”

9º CICLO DE CINEMA 
DA SRNOM
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Kar-Wai. Criar uma linha cronológica e 
mostrar ao público “uma perspetiva his-
tórica sobre o fluir do tempo e a evolução 
do cinema” é uma das preocupações do 
coordenador do Ciclo.

04 OUT :: SUNRISE: A SONG OF 
TWO HUMANS
Nesta primeira sessão, o coordenador 
explicou a temática e a escolha de “Sun-
rise: A Song of Two Humans”, um filme 
mudo de 1927, dirigido por Friedrich 

Wilhelm Murnau. “Aurora”, na tradu-
ção para português, conta uma história 
de amor, traição e reconciliação em que 
um agricultor, seduzido por uma mu-
lher da cidade, tenta afogar a esposa 
mas desiste no último momento. Con-
siderada uma “jóia do cinema mudo”, 

esta obra reúne questões 
morais e a ambivalência 
de sentimentos. “Murnau 
foi um pioneiro e percebe 
que a câmara pode servir 
para fazer obras de arte e 
sair das histórias vulgares 
do crime e da exuberância 
do mudo. Coloca os seus 
atores a fazer o mínimo 
de gestos, porque acha que 
o filme ideal é aquele que 
quase não tem palavras, 
em que a própria imagem 
diz tudo”, comentou An-
tónio Vieira Lopes. Neste 
filme, o realizador deixou 
de lado o expressionismo, 
tão característico nos seus 
filmes, e modelou-se ao 
público americano, privi-
legiando cenários natu-
rais sem exageros. O ci-
neasta alemão foi ainda 
o responsável por um dos 
primeiros e mais “belos” 
“travelling” do cinema, tor-
nando-o uma história sim-
ples numa “simples grande 
história”, inovando narra-
tivamente e desenvolvendo 
inúmeras técnicas que de-
pois foram reproduzidas 
por outros realizadores. 

11 OUT :: MADAME DE ...
Na semana seguinte, no 
dia 11 de outubro, o Ciclo 

de Cinema trouxe a exibição um filme 
da autoria de Max Ophüls. A obra “Ma-
dame de ...”, lançada em 1953, mostra 
um drama romântico franco–italiano, 
considerado uma “obra-prima” do ci-
nema francês dessa década. A película 
apresenta a Condessa Louise, uma 
dama aristocrática da Belle Époque que 
vive em Paris, casada sem amor com o 
general André. Bonita mas frívola e su-
perficial, acaba por se endividar, e para 
conseguir dinheiro, vende um par de 
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brincos ao joalheiro do ma-
rido, dizendo ao general que 
os perdeu. A história desen-
rola-se em torno do mesmo 
eixo e cada ação é revelada 
como um carrossel, em que 
os interesses amorosos e 
as relações são colocadas à 
prova. “Este é um filme que 
caracteriza bem aquilo que 
o realizador pensava que 
era o cinema. É uma his-
tória complexa, contada de 
uma forma complexa e a 
câmara acompanha sempre 
as personagens. É visível o 
luxo nos cenários, roupas 
e planos porque ele queria 

mostrar o glamour de uma certa classe 
solcial”, elucidou António Vieira Lopes. 

18 OUT :: SENSO
A terceira sessão deste 9.º Ciclo convi-
dou os cinéfilos a viajar até Veneza, onde 
se desenvolve a obra “Senso”, de Lu-
chino Visconti. Estreado em 1954, este 
filme remonta a 1866, uma altura em 
que um movimento rebelde clandestino 
contra a ocupação austríaca da Itália 
se fortalece. A Condessa Livia Serpieri 
vê o seu primo, o Conde Ussoni, desa-

fiar o tenente austríaco Franz Mahler 
para um duelo na ópera, sendo preso e 
exilado por um ano. Apesar de inicial-
mente desprezar Mahler, a Condessa 
acaba por se apaixonar por ele, após 
passarem uma noite juntos pelas ruas 
de Veneza. Com o começo da guerra, as 
mudanças tornam-se mais aparentes, 
não só na relação destes, mas também 
nas crenças e princípios de Livia. Desde 
sempre ligado à ópera e a produções 
teatrais, Luchino Visconti usa pela pri-
meira vez neste filme a cor, e privilegia a 
luxúria e a decoração barroca. António 
Vieira Lopes destacou a forte influência 
de Renoir nos seus filmes, bem como a 
vontade do realizador “de querer mudar 
o mundo, até porque a arte influencia as 
pessoas e pode ser um meio extraordi-
nário de propaganda”. 

25 OUT :: SOMMARNATTENS 
LEENDE
“Ingmar Bergman está sempre presente 
nos nossos ciclos, não há ciclo em que 
não entre um dos seus filmes. O que pre-
tendemos aqui é mostrar as obras dos 
grandes autores. Por isso, vamos rever 
um conjunto de filmes e fazer uma espé-
cie de história do cinema, para apreciar-
mos aqueles que mais marcaram e se-
dimentaram o seu lugar”, começou por 
esclarecer Vieira Lopes. Na apresenta-
ção de “Sorrisos de uma Noite de Verão”, 
a 25 de outubro, o responsável pelos Ci-
clos de Cinema da SRNOM destacou o 
cineasta como uma “figura complexa 
e genial” e elogiou a sua capacidade de 
mostrar o verão, destacando as escolhas 
de luz e cor do “cinema de autor”. A his-
tória acontece no início do século XX 
e apresenta o advogado de meia-idade 
Fredrik Egerman, casado com a jovem 
Anne, de 19 anos. O casamento nunca 
foi consumado, com Fredrik a acreditar 
que Anne é demasiado nova para estar 
preparada para uma vida de casada. 
Por outro lado, os sentimentos de Fre-
drik por uma ex-amante, a atriz Desiree 
Armfeldt, são reacendidos.  Porém, esta 
relação é afetada pelo aparecimento do 
Conde Carl Magnus Malcolm, que acre-
dita que através dos seus encantos con-
segue conquistar qualquer mulher. 

8 NOV :: CHARULATA
O Salão Nobre do Centro de Cultura e 



gional de Atividades 
Culturais e de Lazer. 
O filme “Charulata”, 
de 1964, apresenta-
-nos uma Índia go-
vernada por forças 
britânicas, no século 
XIX, e dá a conhecer 
uma mulher que vive 
solitária e confinada 
a um espaço luxuoso. 
O realizador, desde 
sempre ligado ao gra-
fismo e à publicidade, 
desenvolveu uma 
sensibilidade espe-
cial, cruzou-se com 
Renoir e preocupou-
-se com a delicadeza 
e o bom gosto nas fil-
magens. Satyajit Ray 
foi distinguido como 
um dos “maiores ci-
neastas indianos” e 
considerou que em 
“Charulata” não fa-
ria qualquer altera-
ção, dado o “nível de 
perfeição”. 

15 NOV :: ONE 
FROM THE HEART
Francis Ford Co-
ppola foi o realiza-
dor escolhido para a 
sessão de cinema do 
dia 15 de novembro. 
Considerado um me-
galómano que desde 
muito novo se inte-
ressou por arte, co-
meçou pelo teatro 
e depois dedicou-se 
ao cinema e à mon-

tagem. No entanto, como afirmou An-
tónio Vieira Lopes, “não queria ser um 
cineasta qualquer, tem a pretensão de 
ser um autor e queria deixar marcas no 
cinema”. “One from the Heart” ou “Do 
fundo do coração” é uma obra de 1982, 
que nos apresenta a sonhadora Fran-
nie e o realista Hank. Após cinco anos 
de vida em casal, decidem separar-se, 
envolvem-se com outras pessoas, mas 
veem a sua relação ser testada e os senti-
mentos permanecerem. Apesar de mos-
trar Las Vegas nas vésperas do feriado 

de 4 de julho, Coppola recriou todos os 
cenários e ambientes num estúdio fe-
chado, provando que era possível fazer 
cinema desta forma. Foi considerado 
um dos pioneiros nos efeitos digitais e 
no artificialismo, marcando uma rutura 
na história do cinema. 

22 NOV :: IN THE MOOD FOR LOVE
A sétima e última sessão do 9º Ciclo de 
Cinema decorreu no dia 22 de novem-
bro, com o filme “In the Mood for Love” 
(Disponível para Amar), a “obra prima” 
de Wong Kar-Wai. Com uma atmosfera 
muito especial, o realizador desenvolve 
várias histórias ao mesmo tempo, com 
diálogos fortes, mas sem mostrar verda-
deiramente os sentimentos das perso-
nagens. É o caso do Sr. Chow e da Sra. 
Chan, dois vizinhos solitários que ao se 
aperceberem que os respetivos cônjuges 
estão envolvidos, também iniciam uma 
relação de amizade secreta. “Há quem 
diga que o cinema de Wonk Kar-Wai é 
um cinema de pirotecnia e não artís-
tico. É um polígono amoroso diferente, 
tal como “Charulata”, em que há uma 
espécie de repressão do sentimento por 
parte das duas principais personagens”, 
acrescentou o organizador dos ciclos de 
cinema. “Disponível para Amar” é um 
filme de 2000 que nos transporta para 
Hong Kong da década de 60 e é filmado 
com uma total delicadeza que marca os 
tempos e os espectadores.
Em modo de balanço do 9º Ciclo de Ci-
nema da SRNOM, António Vieira Lo-
pes mostrou-se satisfeito com a adesão 
dos médicos cinéfilos às várias sessões, 
reproduzindo verdadeiras tertúlias de 
cineclube, em que discutem os filmes 
e partilham ideias. “A iniciativa correu 
bem, contamos com os cinéfilos do cos-
tume. Percorremos, uma vez mais, a 
história do cinema e esta é sempre uma 
boa oportunidade para mostrar as ma-
ravilhas do cinema. Agora, antes de ini-
ciarmos o 10º Ciclo de Cinema, iremos 
ainda apresentar algumas sessões men-
sais”, revelou. n
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Congressos da SRNOM foi ainda palco 
para a estreia de um filme indiano nos 
Ciclos de Cinema. “Temos apresentado 
filmes do cinema europeu, russo e ame-
ricano, mas hoje vamos ver um filme do 
indiano Satyajit Ray. O cinema de Bolly-
wood está a produzir cerca de mil filmes 
por ano e estes caracterizam-se muito 
por melodramas musicais. É um ci-
nema encantatório, mas este realizador 
depositou uma intenção mais artística 
e dirigida a um público conhecedor”, 
esclareceu o membro da Comissão Re-



07 DEZ ::  
PORTO DE NATAL 
BY NIGHT: Um 
percurso por lojas e 
espaços tradicionais

O primeiro ponto 
da última visita 
do ano foi, apro-

priadamente, a Calçada 
da Natividade. Não co-
nhece? Pois, era assim 
que era conhecida ante-
riormente uma das ruas 
mais movimentadas do 
Porto e um dos “clássicos” 
do Natal na cidade: a Rua 
dos Clérigos. Por ali havia 
uma fonte da Natividade, 
termo que ainda subsiste 
na placa toponímica exis-
tente na esquina com a 
Rua do Almada. Desce-
mos pelo Largo dos Loios 
até à Rua das Flores, topó-

nimo que homenageia Santa Catarina 
das Flores e que foi, durante o período 
de maior crescimento da cidade, um lo-
cal atrativo, com muitas casas de famí-
lias brasonadas e a presença da Santa 
Casa da Misericórdia. Era também a 
rua das ourivesarias – hoje maioritaria-
mente reconvertidas em espaços de ho-
telaria – e, por consequência, uma das 
áreas comerciais mais procuradas na 
época das festas. 
Já na Rua do Loureiro, ao lado da im-
ponente Estação de São Bento, Cleto re-
cordou a história de um ourives que ali 
quis instalar a melhor casa da cidade, 
esperando que o aparecimento da esta-
ção ferroviária, no início do século XX, 

O último percurso 
do ano no “Porto 
Revisitado” não 
podia respeitar mais 
o espírito de época. 
Joel Cleto conduziu os 
médicos por alguns 
dos pontos principais 
do Natal na invicta, 
com começo e final na 
luminosa Avenida dos 
Aliados.  
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desse o impulso necessário. 
No entanto, as obras atra-
saram-se de tal maneira 
que o senhor teve de desis-
tir do negócio, pela falta de 
movimento. Ficou, apesar 
de tudo, um tesouro histó-
rico – com pintura e escul-
tura luxuosa no interior da 
loja – e que hoje confere à 
conhecida Confeitaria Ser-
rana um grande motivo de 
curiosidade. 

ÍCONES DE SANTA 
CATARINA 

Na ronda pelas luzes e en-
cantos de Natal, o historia-
dor guiou o grupo pela Rua 
31 de Janeiro, recordando 
a tentativa de golpe repu-
blicano que deu o nome à 
artéria, mas fundamental-
mente a sua importância co-
mercial, com edifícios como 
o antigo Teatro Baquet e a 
loja original da Machado 
Joalheiros. Chegados à 
mais natalícia das ruas por-
tuenses – Santa Catarina – 
Cleto recordou a origem da 
Livraria Latina, criada por 
Henrique Perdigão, um es-
tudioso da literatura portu-
guesa e brasileira. Mais em 
detalhe, mostrou também 
o busto de Luís de Camões, 
que está na fachada do edi-

fício e que é da autoria de António Cruz, 
um artista plástico mais conhecido pela 
pintura do que pela escultura. 
Seguimos em frente para conhecer 
dois edifícios emblemáticos da cidade 
e que, por razões diferentes, também 
preenchem o imaginário desta época. 
Primeiro, os antigos Armazéns Nasci-
mento, obra do grande arquiteto por-
tuense José Marques da Silva, e que 
foi inaugurada com “pompa e circuns-
tância” no final dos anos 20 do século 
passado. Os armazéns acabaram por 
sucumbir ao declínio da empresa-mãe 
e dar lugar, em 1939, ao que Joel Cleto 
apelidou de “melhor café da Península 
Ibérica”: o Café Palladium. Hoje, o em-
blemático edifício é ocupado por duas 
grandes multinacionais, mantendo-se 

como uma grande referência da cidade, 
também devido ao carrilhão com figuras 
da história portuense. O segundo espaço 
a conhecer foi o inevitável Café Majes-
tic, criado e vivido no melhor espírito 
“Belle Époque” e que, recordou Cleto, 
foi sempre mais conotado como espaço 
de convívio e tertúlia entre artistas e es-
critores. Resgatado nos anos 90 por um 
vila-realense que esteve emigrado no 
Brasil, o Majestic é hoje um dos ícones 
do Porto e considerado um dos mais bo-
nitos cafés do mundo. 
E se a Rua de Santa Catarina é obriga-
tória nesta altura do ano, o Bolhão e as 
mercearias tradicionais que o circun-
dam não ficam nada atrás. Foi ali que 
seguimos viagem, com o historiador a 
recordar as origens do mercado, ante-
riormente “rasgado” a meio pela Rua de 
Sá da Bandeira, e a sua conclusão defini-
tiva em 1914, numa das primeiras obras 
do Porto totalmente construídas em be-
tão armado. Já nos Aliados, Joel Cleto 
recordou a história da Capela dos Reis 
Magos – transladada para a aldeia de 
Pocariça, aquando da abertura da ave-
nida – e concluiu a visita na sempre ico-
nográfica árvore de Natal plantada em 
frente ao edifício da Câmara Municipal 
do Porto. n
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OUTUBRO :: “PEREGRINAÇÃO” A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Inserido no programa da 4.ª edição do “Porto 
Revisitado” (2018), a SRNOM organizou excur-
sões  a Santiago de Compostela nos dias 13-14 
e 27-28 de outubro. Estas visitas, acompanha-
das por Joel Cleto, incluíram a passagem por 
outros locais de interesse como S. Pedro de 
Rates, Pedra Furada, Barcelos, Ponte de Lima, 
Pontevedra e Padron.



“O Morgado de Fafe 
em Lisboa”, de Camilo 
Castelo Branco, foi 
a peça escolhida 
pela encenadora 
Flora Miranda para 
trazer ao palco da 
SRNOM. O grupo 
de teatro amador da 
Universidade Sénior 
Eugénio de Andrade 
soma já cinco anos 
de existência e um 
elenco composto por 
18 atores, entre eles 
o médico Arnaldo 
Araújo. 

“Num salão da capital, em 
pleno século XIX, o dono 

da casa entretém os seus convi-
dados. A certa altura chega o de-
putado João Leite acompanhado 
do Morgado de Fafe, um rústico 
provinciano que vem a Lisboa. 
Contrastando com todos aqueles 
senhores e senhoras cheios de 
boas maneiras e de hipocrisias, 
o Morgado é um homem franco 
e direto, o que cria logo conflitos 
com António Soares, um poeta 
pedante que está apaixonado 
pela filha dos donos da casa, o 
que também acontece com João 
Leite. As intrigas e as peripécias 
sucedem-se e o Morgado de Fafe 
lá continua a dizer as coisas que 
lhe veem à cabeça, muitas delas 

inconvenientes...”. É desta forma que se 
encontra apresentada a obra de Camilo 
Castelo Branco “O Morgado de Fafe em 
Lisboa”, uma peça de teatro que retrata 
a sociedade lisboeta do século XIX, com 
a sua aristocracia – representada pelos 

Grupo de 
teatro amador 
estreia-se na 
SRNOM

Barões de Cassurrães – a tentar sobre-
viver através de casamentos por conve-
niência. O Morgado é uma figura que o 
Barão já ridicularizou e com quem não 
simpatiza, mas como é adequadamente 
rico..., o Barão dá-lhe a mão da filha em 
casamento. A filha, essa, é uma rapa-
riga extremamente pretensiosa, que não 
acha nenhum dos pretendentes dignos 
dela. No entanto, quanto mais se desco-
bre sobre a sua personalidade, mais se 
percebe que ela é que não parece digna 
dos pretendentes.
Escrita em dois atos, o “O Morgado de 
Fafe em Lisboa” foi a peça trazida ao 
palco do Salão Nobre do Centro de Cul-
tura e Congressos da SRNOM na noite 
de 24 de outubro pelo grupo de teatro 
da Universidade Sénior Eugénio de An-
drade, naquela que foi uma estreia na 
SRNOM. Flora Miranda é a professora 
responsável pela turma de teatro há três 
anos e vai selecionando peças para di-
namizar o grupo e promover o desenvol-
vimento artístico dos mais velhos. “Eu 
escolho a peça em função do número de 

TEATRO
‘O MORGADO  
DE FAFE EM LISBOA’
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Geralmente, o grupo es-
treia as suas peças na 
própria universidade, 
para um público mais 
restrito. Mas este ano, 
com a entrada de um 
novo elemento, surgiu a 
ideia de exibir “O Mor-
gado de Fafe em Lisboa” 
noutros palcos da cidade 
do Porto. “Como sou mé-
dico, sugeri este espaço e 
a SRNOM mostrou todo 
o interesse em nos rece-
ber. Este é um grupo de 
teatro amador, com pes-
soas mais velhas, que 
não têm naturalmente 
as mesmas capacidades 
de um profissional ou de 
um jovem, mas tem cor-
rido bem e os espetácu-
los têm sido do agrado do 
público”, contou Arnaldo 
Araújo, especialista em 
Saúde Pública. 
Com o grupo a crescer e 
a ver o seu trabalho reco-
nhecido pelas plateias, 
também Lara Oliveira, 
responsável pela Univer-
sidade Sénior Eugénio 
de Andrade, mostrou-se 
orgulhosa com o desem-
penho dos alunos-atores. 
“Começamos com um 
grupo pequeno de 10 pes-
soas e apenas uma sala 
para ensaios. Ao longo 
dos anos, temos criado 
condições para que evo-
lua e montamos um 
novo palco, para receber 
mais atuações. O obje-
tivo é incentivá-los, para 
que se sintam motivados, 
por isso fazemos muitos 
eventos na universidade 
e tentamos envolvê-los 
nas várias iniciativas”, 
acrescentou. A Universi-

dade Sénior Eugénio de Andrade apre-
senta-se como um “local de novos co-
nhecimentos, para trocar experiências 
e partilhar a vida” e tem sede na Rua 
Alves Redol, 292, Porto.

alunos. Este ano temos 
mais alunos, já somos 18, 
e todos estão aqui para se 
divertirem, por isso tento 
procurar comédias com 
muitos personagens, para 
que todos possam partici-
par, nem que seja num 
papel mais curto”, adian-
tou a encenadora. Ligada 
ao mundo do canto e da 
representação há vários 
anos, além de dirigir os 
seus alunos nas peças que 
apresentam anualmente, 
Flora Miranda também 
se preocupa em dotá-los 
de ferramentas que pos-
sam ser úteis, caso se 
esqueçam das deixas. “O feedback tem 
sido muito positivo, hoje correu muito 
bem. No início tivemos alguns ‘trope-
ções’, mas não é nada que não se ultra-
passe, todos eles acabam por se apoiar e 
contornar o problema, tal como os ato-
res profissionais”. 

“O MORGADO DE FAFE EM LISBOA”, POR 
FERNANDO PINHEIRO, ENCENADOR 

“Camilo, tão bom conhecedor dos costumes 
em vigor na capital e na província, coloca ao 
seu jeito irónico e satírico estas duas reali-
dades humanas em cena aberta na comédia 
social “O Morgado de Fafe em Lisboa”. E se o 
celebrado autor conhecia bem as realidades do 
Minho profundo e da capital profunda, já que pe-
netra com acutilância no âmago característico 
de cada uma delas, para as colocar num cómico 
frente-a-frente, também conhecia como nin-
guém toda a vastidão moral da alma humana, 
morasse ela no peito embalsamado da aristo-
cracia decadente ou no peito despido e ingénuo 
do provinciano primário e sincero. Assim era 
o país em meados do séc. XIX (1861), dividido 
entre uma burguesia pretensiosa, fátua, ociosa, 
marcadamente calculista, particularmente 
na forma como organizava os casamentos de 
família, onde o dinheiro tinha um papel mais 
importante que o amor, e uma sociedade po-
pular, composta de lavradores, comerciantes, 
pequenos industriais e baixo clero, laboriosa, 
pertinaz, derreada com impostos e trabalho, 
sem tempo para devaneios ultrarromânticos 
ou chás dançantes nos salões da frivolidade e 
do ócio. O Morgado com “a rústica franqueza da 
ignorância” subverte este modelo social, pre-
tensamente verdadeiro, fazendo cair máscaras, 
desfazendo jogos artificiosos, terçando armas 
com rivais fementidos, sem que dessa cruzada 
quixotesca não deixe de sair ferido: também 
joga os seus lances de amor, e de tão alegre 
que era vê o seu peito repassado de tristeza. A 
requestada, a dona Leocádia, filha dos barões 
de Cassurrães, também se podia chamar “A Ma-
luquinha de Lisboa”, para se parafrasear o título 
de uma célebre comédia de André Brun, que 
de quatro pretendentes acabará sem nenhum, 
pois são estas almas levianas que existem para 
certificar as máximas do rifoneiro popular. A 
capital não se revê na província e a província não 
se revê na capital, como se estivéssemos na 
barraca dos espelhos das feiras e romarias, num 
exercício lúdico, malgrado as transformações 
do último século, que ainda hoje tem patético 
valimento. Esse Portugal, a duas velocidades, 
a duas cores, a duas idiotias, sempre fez rir e 
chorar este Camilo que nos ensina, porém, a 
compreender a índole da nossa gente, no que 
ela tem de elevada nobreza e no que ela tem 
de rasteiro individualismo, porque por esses 
estádios e tonalidades morais também pas-
sou a alma dele. E se há autor consubstancial às 
suas personagens, esse autor é Camilo, porque 
vive nas suas criações quanto elas vivem em 
si, pois, havendo só uma vida e um só homem, 
Camilo viveu dentro destas entidades com 
todas a ganas do seu ser, ou, como diria uma 
das suas personagens, com “todas as veras 
da sua alma”. n
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A Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos acolheu, no 

dia 10 de novembro, um encon-
tro de poesia com conversa à 
mistura. Numa sessão aberta ao 
público e inspirados pela força 
das palavras, Vitor Blue e o Coro 
Infantil e Juvenil da Escola de 
Música Santa Cecília deram 
um concerto poético.  A inicia-
tiva “Poemas com Melodia” jun-
tou crianças, música e poesia e 
trouxe à SRNOM alguns convi-
dados especiais para debater a 
importância da leitura em idade 
infantil e juvenil. Rui Rodrigues, 
membro da Comissão Regional 
de Atividades Culturais e de La-
zer da SRNOM, agradeceu a pre-
sença de todos os convidados que 
encheram o Salão Nobre, para 
mais um encontro em que se ce-
lebrou a música e a poesia. 
A sessão iniciou-se com um mo-
mento musical interpretado pelo 
grupo Vitor Blue, constituído 
por Vitor Sousa, Rui Rodrigues, 

Tiago Lima, João Reis e Cristina Silva. 
Ao longo da noite, foram declamados 
alguns poemas de autores consagra-
dos e outros menos conhecidos, como 
“O Sonho”, “Mar Sonoro”, “Crianças” e 
“Hoje pintam o sol”, que ganharam vida 
e melodia através da banda e das crian-
ças e jovens do Coro da Escola de Mú-
sica Santa Cecília, acompanhados pelas 
professoras Joana Guimarães e Beatriz 
Araújo. “A nossa forma de estar na mú-
sica e de compor vai sempre ao encontro 
da palavra. Todos os temas que apresen-
tamos são sempre com música original, 
alguns com letra original e outros que 
“bebemos” de compositores consagrados 
ou até jovens. O nosso grande objetivo é 

Poemas com 
Melodia

A terceira sessão 
da iniciativa 
“Poemas com 
Melodia”, 
subordinada ao 
tema “Uma criança, 
um poeta...” 
aconteceu no dia 
10 de novembro, na 
SRNOM, e reuniu 
poetas, músicos e 
crianças. Vitor Blue 
e o Coro Infantil e 
Juvenil da Escola 
de Música Santa 
Cecília deram 
outra dimensão à 
poesia numa noite 
de debate sobre 
a importância da 
leitura. 
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tentarmos levar a poe-
sia e outros textos até 
ao público através de 
sonoridades atuais. A 
música é um excelente 
veículo para passar va-
lores, palavras e emo-
ções às crianças”, ex-
plicou o músico Vitor 
Sousa. 
Nos intervalos, houve 
ainda espaço para o 
debate e reflexão. A 
importância da leitura, 
o papel da poesia, que 
caminhos para uma in-
fância mais poetizada 
foram alguns dos tópi-
cos abordados pela jor-
nalista e editora do programa “Pais e Fi-
lhos” da TSF, Rita Costa, que moderou 
a conferência. Virgínia do Carmo, escri-
tora e editora da Poética Edições, encon-
tra no espaço dos livros um lugar sério e 
defende que os educadores e professores 
têm um papel essencial na formação de 
bons leitores. “Esta união da poesia com 
a música é comovente”, adiantou, antes 
de abordar a importância da leitura e 
deixar algumas palavras dos escritores 
Lídia Borges e Miguel Midões. “Escre-
ver para crianças é ainda mais exigente 

do que escrever para adultos, por 
isso temos que ter um critério de 
seleção rigoroso e temos orgulho 
nas nossas escolhas. Incentivar 
o espírito criativo e a imaginação 
das crianças é fundamental para 
que um dia se tornem até escri-
tores, mas principalmente bons 
leitores”, destacou a editora.
A opinião de Virgínia do Carmo 
foi partilhada por António Mar-
tins, professor de Língua Por-
tuguesa do ensino básico e se-
cundário, que acredita que há 
sempre maneira de ultrapassar 
as limitações dos programas 
curriculares. “Qualquer pro-
grama pode ser bom para en-
sinar poesia às crianças, mas 
depende do professor. A poesia 
não se ensina de forma crono-
lógica, mas de forma estética”, 
completou o professor. António 
Martins abordou ainda o Plano 
Nacional de Leitura e a introdu-
ção de novos poemas de jovens 
ou grupos musicais, sugerindo 
“mais liberdade”. 
Antes ainda da idade escolar, as-
segurou Clementina Almeida, 
psicóloga infantil e especialista 
em bebés, “ler tem muitos be-
nefícios para os mais novos” e a 
poesia tem “todos os ingredien-
tes para o desenvolvimento inte-
lectual das crianças”. A sessão 
teve ainda espaço para a assi-
natura de um protocolo entre 
a editora Poética e a Acreditar, 
a Associação de Pais e Amigos 
de Crianças com Cancro. “Não 
podíamos recusar este convite, 
porque também utilizamos a 
leitura como uma terapia para 

as nossas crianças que se encontram 
em tratamento. Apesar de todas as di-
ficuldades, nas alas de pediatria onco-
lógica encontram-se crianças e jovens 
que brincam, ouvem música, fazem-se 
leituras e contam-se histórias”, revelou 
José Carvalhinho, do Núcleo Regional 
do Norte da Acreditar. A psicóloga in-
fantil Clementina Almeida confirmou: 
a música, a leitura e a poesia fazem bem 
à saúde e ajudam a promover o bem-es-
tar. São uma excelente terapia! n



Ao s  c u i d a do s 
de saúde estão 
i nt i m a me nt e 

associadas questões de 
natureza ética, numa re-
lação que se tem vindo a 
intensificar e a ampliar. 
Por um lado, devido ao 
crescente poder de in-
tervenção da medicina, e 
por outro, à progressiva 
intervenção dos doentes 
na gestão da sua saúde e 
nas decisões na doença. 
Neste contexto, nasceu 
mais um volume da co-
leção Ética Aplicada, 
dedicado à Saúde. Estas 
obras da Edições 70 con-
tam com o patrocínio da 
Fundação Luso-Ameri-
cana para o Desenvolvi-
mento, que as interpreta 
como uma responsabili-
dade social, e são coorde-
nadas por Maria do Céu 
Patrão Neves, que para 
a coordenação de “Ética 
Aplicada: Saúde” contou 
com o apoio do professor 
e ex-presidente da Co-
missão Nacional para os 
Centros de Referência, 
Jorge Soares. 
“Estamos no 10º volume 
da coleção, tem sido um 
grande esforço, porque 
já somamos 12 volumes 
em dois anos. O objetivo 
é dar informação básica 
para que o cidadão, que 

se quer responsável, se possa pronun-
ciar sobre aquilo que lhe diz respeito. 
Não estamos a falar de deontologia mé-
dica, mas sim da ética aplicada”, expli-
cou Maria do Céu Patrão Neves, no lan-
çamento da obra, a 22 de novembro, na 
SRNOM. Carlos Mota Cardoso inaugu-
rou a sessão, em representação do Con-
selho Regional, e a professora de bioé-
tica considerou que fazia todo o sentido 
apresentar o livro na Casa do Médico, 
dado “o papel importante na promoção 
da saúde”, que a Ordem dos Médicos 
desempenha. 
O propósito desta coleção é reunir es-
pecialistas “que, de uma forma muito 

A ética e os 
cuidados de 
saúde 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

simples, consigam comunicar realida-
des complexas, através de informação 
objetiva, rigorosa e acessível. Que façam 
pensar o leitor e estimulem a participa-
ção de todos naquilo que é mais impor-
tante na nossa sociedade”, acrescentou 
a também consultora do Presidente da 
República para a Ética da Vida. Nesse 
sentido, reuniu o contributo de 17 au-
tores, profissionais de diferentes áreas, 
para a elaboração da obra. 
O debate que se seguiu foi moderado 
por Rui Mota Cardoso, que considerou 
este um “livro desafiador” e “desigual 
nas posturas que os vários autores têm 
nos temas que apresentam”. “É um livro 
completo que abrange toda a problemá-
tica relacionada com a saúde, o que é 
raro quando se fala de questões de ética 
na saúde”, destacou. O momento de re-
flexão contou ainda com as participa-
ções do professor Walter Osswald e do 
padre José Nuno Silva. Walter Osswald 
destacou o interesse público da obra, 
como um “serviço prestado à cultura, ao 
conhecimento e cidadania”. Sublinhou 
ainda que “todos os indivíduos são seres 
éticos” e que todos têm conceitos éticos 
e morais que importa atender. 
O livro “Ética Aplicada: Saúde” começa 
por perspetivar o contexto atual da pres-
tação de cuidados de saúde, sublinhando 
as novas questões éticas que suscita. Na 
segunda parte, identifica os principais 
problemas éticos que se colocam ao 
longo do ciclo da vida humana. Por fim, 
inclui uma breve secção sobre aspetos 
regulatórios com impacto na saúde.

“ÉTICA APLICADA: SAÚDE”, Edições 70 , 2018 
(Coordenação: Maria do Céu Patrão Neves e Jorge 
Manuel de Oliveira Soares) 

Introdução - O paciente como pessoa

I – TEMAS FUNDAMENTAIS: A humanização em 
saúde • Da prática clínica ao papel social da medi-
cina • Relações interpessoais e institucionais na 
prática clínica • Ética e prioridades em saúde • A 
iniciativa dos cidadãos e patient advocacy.

II – DESAFIOS ÉTICOS AO LONGO DO CICLO DA 
VIDA: Fecundação, gestação e procriação medi-
camente assistida • Nascimento e infância • Ado-
lescência • Vida adulta e prevenção da doença • 
Vida adulta e previsão da doença • Vida adulta 
e doença crónica • Doença e vulnerabilidades • 
Saúde e inclusão • O processo de envelhecimento 
• O processo de morte: diretivas antecipadas de 
vontade e outras questões do fim de vida.

‘Ética 
Aplicada: 
Saúde’
MARIA DO CÉU PATRÃO 
NEVES E JORGE 
SOARES

Coordenada por 
Maria do Céu Patrão 
Neves e Jorge Soares, 
a coleção Ética 
Aplicada chegou até 
à SRNOM. O décimo 
volume, dedicado 
ao tema Saúde, foi 
apresentado no dia 22 
de novembro, seguido 
de um debate sobre 
questões éticas que 
contou com Walter 
Osswald, Rui Mota 
Cardoso e José Nuno 
Silva. 

LIVRO
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Os 150 anos de José 
Vianna da Motta foram 
assinalados na noite 
de 13 de outubro 
na SRNOM. Marta 
Menezes estreou-se 
no palco da Casa do 
Médico interpretando 
compositores como 
Beethoven, Chopin e 
Liszt num momento de 
homenagem a um dos 
“maiores e melhores” 
pianistas portugueses. 

fabuloso que vamos ouvir aqui hoje. É 
um repertório cativante, interpretado por 
uma pianista de uma mais jovem gera-
ção de instrumentistas portugueses, que 
nos representa condignamente em todo o 
mundo”, elogiou o cirurgião. 
A atuar pela primeira vez na SRNOM, 
Marta Menezes apresentou um recital 
de homenagem a José Vianna da Motta, 
como compositor e pianista. Considerado 
um dos “maiores e melhores” pianistas 
portugueses de sempre, o artista marcou o 
seu tempo e várias gerações além-frontei-
ras. Este ano comemoram-se os 150 anos 
do seu nascimento e Marta Menezes não 
quis deixar passar este marco em branco. 
“No recital incluí obras de compositores 
aos quais Vianna da Motta ficou associado 
como sendo um excelente intérprete – 
Beethoven, Chopin e Liszt –  algumas das 
quais ele tocou várias vezes em concerto 
ao longo da sua extensa carreira. Inter-
pretei também duas composições suas, 
a ‘Meditação’ e a ‘Balada’. A primeira foi 
estreada aqui no Porto, há 80 anos, e foi a 
última obra que ele escreveu para piano 
solo. A ‘Balada’ é uma das suas obras 
mais conhecidas e também uma das mais 
apresentadas em concerto. É uma obra in-
teressante, onde é possível notar algumas 
influências de Liszt, com quem Vianna da 
Motta estudou, embora por um curto pe-
ríodo de tempo”, explicou Marta Menezes. 
Vianna da Motta considerava a “Balada” 
uma das suas melhores composições.
A pianista tem apresentado este repertó-
rio numa série de concertos em homena-
gem a uma “figura incontornável da nossa 
história da música e da nossa escola de 
piano”, não só em palcos nacionais como 
em vários outros países, e revela que o 
feedback tem sido muito positivo. “Estou 
muito contente por poder trazer este reci-
tal à cidade do Porto e, sobretudo, à Sec-
ção Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos”, concluiu Marta Menezes. n
PROGRAMA: 
Beethoven (1770-1827)

•  32 Variações em Dó menor, WoO 80
F. Chopin (1810-1849)

• Sonata nº 3 em Si menor, op. 58
 I. Allegro maestoso
 II.  Scherzo: Molto vivace
 III. Largo
 IV. Finale: Presto non tanto
J. Vianna da Motta (1868-1948)

• Meditação
• Balada op. 16

F. Liszt (1811-1886)
• Rapsódia Húngara nº 10  

O  Salão Nobre do Centro 
de Cultura e Congres-
sos da Secção Regional 

do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) abriu as suas portas 
no dia 13 de outubro para rece-
ber o som do piano de Marta 

Menezes. A pianista portuguesa conta 
já com uma carreira reconhecida a nível 
internacional e apresentou o seu mais re-
cente reportório na Casa do Médico. Rui 
Soares da Costa, membro da Comissão 
Regional de Atividades Culturais e de La-
zer da SRNOM inaugurou a sessão reve-
lando entusiasmo e levantando a ponta do 
véu para o momento que se iria seguir. “A 
Marta é uma pianista reconhecida pelo 
mundo fora, desde a China aos Estados 
Unidos da América. Ainda ontem esteve 
em Londres, a apresentar este programa 

HOMENAGEM 
A JOSÉ VIANNA 
DA MOTTA 

RECITAL 

Marta 
Menezes
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Mesão E(n)canto  
e Alio Vírio 
estrearam na 
SRNOM

MÚSICAS 
DE NATAL 
INVADIRAM O 
SALÃO NOBRE 
Diretamente de Mesão 
Frio, o grupo coral Mesão 
E(n)canto e a Orquestra 
Alio Vírio atuaram 
pela primeira vez na 
SRNOM. Ao todo, entre 
instrumentistas e cantores 
amadores, quase 50 
elementos interpretaram 
um musical de Natal com 
temas conhecidos do 
grande público e alguns 
originais próprios que 
marcaram esta estreia, a 
22 de dezembro.
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A Associação “Os 
Alio Vírio” nas-
ceu em 1989, “vo-

cacionada para a cultura, 
desporto e recriação, com 
o intuito de ocupar e dina-
mizar a população juvenil 
de Mesão Frio”, começa 
por nos contar a presidente 
desta associação, Mariana 
Machado. Com a constitui-
ção de uma escola de mú-
sica, em 1996, formaram 
ainda uma orquestra que 
tem apresentado vários es-
petáculos de norte a sul do 
país. À Orquestra Alio Ví-
rio juntou-se o grupo coral 
Mesão E(n)canto, que se 
dedica à interpretação de 
música popular e erudita, 
reunindo, no total, cerca 
de 50 elementos. Um deles 
é o médico Vítor Canilhas, 
especialista em Saúde Pú-
blica na região do Douro 
e Trás-os-Montes,  que 
afirma ser um “privilégio 
cantar com gente simples” 
há mais de uma década. 
Nesta estreia na SRNOM, 
agradeceu o impulso dado 
à divulgação da cultura por 
parte da Comissão Regio-
nal de Atividades Culturais 
e de Lazer, em particular a 

Rui Capucho e a Carlos Mota Cardoso, 
a quem coube fazer as honras da casa. 
Depois foi a vez de Vítor Canilhas apre-
sentar o programa do concerto. “Hoje 
vamos fazer uma viagem entre as es-
trelas e o firmamento. Vamos convidar 
as pessoas a juntarem-se a nós, através 
destas músicas de Natal, do cancioneiro 
tradicional e algumas adaptações de 

artistas conhecidos. O nosso maestro 
fez os arranjos, é um programa com 14 
músicas, nada maçador e espero que 
as pessoas gostem deste que é um dos 
nossos concertos favoritos”, adiantou Ví-
tor Canilhas. Apesar do grupo coral ser 
composto por amadores, na Orquestra 
Alio Vírio já vários jovens têm formação 
musical, e atuam todos com a mesma 
“paixão pela música”. Para o concerto, 
prepararam um musical com temas co-
nhecidos do grande público e alguns ori-
ginais próprios. “Vamos tentar mostrar 
uma sequência lógica, enquadrada com 
o nascimento do Menino Jesus. Iremos 
interpretar temas conhecidos da época e 
outros originais, em que nós fazemos a 
música, letra, arranjos e orquestrações. 
Fazemos sempre as orquestrações e 
transformamos o tema à nossa maneira, 
com a nossa visão”, completou o maes-
tro Diamantino Nogueira. n

PROGRAMA:

Nirvana (música: El Bosco; letra: Adriano Guerra) 
• Natal todo o dia (música: Michael Jackson; le-
tra: Luís Fernando Oliveira da Silva)  • Romance 
de Natal (Djan) • Adeste Fidelis (Beethoven) • Ó 
meu Menino Jesus - Natal de Elvas (Popular) • 
Porque é Natal (música: Artur Ribeiro; letra: Fer-
nando Farinha) • Noite Feliz (Gruber) • Canção 
de Embalar (Zeca Afonso) •  O cheiro do Natal 
(música: Djan; letra: Ana Maria Pinto) • Aleluia 
(música: Cohen; letra: Adriano Guerra) • Jesus 
nasceu (música: Michael Jackson; letra: Teresa 
Lúcio) • Num berço feito de feno (música: Djan; 
letra: Catarina Teixeira) • Se eu fosse uma es-
trela de Natal (George Michael) • Feliz Navidad 
(José Feliciano)

Curiosidade: “O nome Alio Vírio, segundo fontes 
históricas, vem do ‘Aliobrio’ que era um território 
mais ou menos extenso que abrangia parte dos 
atuais concelhos de Mesão Frio, Peso da Régua 
e Santa Marta de Penaguião.”
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Em 22 de dezembro, 
as melodias típicas
do Natal chegaram 
de Mesão Frio
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“Dedicamos 
parte do nosso 
tempo ao grupo. 
A música lava a 
alma!”
Vítor Canilhas
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Medivoce 
apresentaram 
temas “escolhidos 
a dedo”

CONCERTO DE NATAL
29 DEZEMBRO 2019
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giou o colega Pedro Cardoso. Formado 
há cinco anos, este Ensemble Musical 
privilegia a escolha das peças de forma 
“judiciosa”, e este espetáculo não foi ex-
ceção, tendo-o dividido em duas partes. 
“Penso que o programa é muito bonito, 
tem uma sequência lógica e harmoniosa. 
Quando sentimos o reconhecimento do 
público, quando sentimos que gostam 
daquilo que fazemos, isso é uma enorme 
satisfação. Este programa tem tido esse 
condão, e queremos introduzir mais mú-
sicas de natal portuguesas de boa quali-
dade”, adiantou o cirurgião Rui Soares 
da Costa. Nesta noite, as reações não 
foram diferentes e o público presente, 
de várias faixas etárias, reagiu com en-
tusiasmo aos temas apresentados, dei-
xando fortes aplausos ao grupo.
Apesar de esta ser a estreia dos Medi-
voce na SRNOM, Pedro Cardoso e Rui 
Soares da Costa, devido a outras atua-
ções mais antigas, já conhecem o público 
da Casa do Médico: “simpático e acolhe-
dor”. “Aqui sentimo-nos em casa e é um 
gosto alegrar esta época”, confirmaram 
os músicos. Desta forma, prometeram 
voltar a este palco já no próximo mês de 
fevereiro para apresentar um concerto 
diferente. “Temos um reportório muito 
alargado, com estilos variados e tanto 
fazemos concertos mais clássicos como 
mais eruditos ou até ligeiros”, revelou o 
ortopedista Pedro Cardoso. n

QUARTETO MEDIVOCE:

“Aqui  
sentimo-nos 
em casa e é um 
gosto alegrar 
esta época”
O mês de dezembro não poderia 
terminar sem surpreender 
novamente os médicos da 
SRNOM com as melodias típicas 
da quadra natalícia. Assim, no 
dia 29 de dezembro, o
Salão Nobre recebeu um 
concerto protagonizado pelos 
Medivoce. Ana Zão, Inês Soares 
da Costa, Pedro Cardoso e 
Rui Soares da Costa formam 
o quarteto e revelaram toda a 
sua versatilidade, com peças 
de piano a quatro mãos ou 
temas acompanhados com 
instrumentos de percussão 
e mesmo temas cantados “a 
capella”.

Imbuídos do espírito natalício, a 29 
de dezembro centenas de médicos 
encheram o Salão Nobre da SRNOM 

para assistir ao concerto dos Medivoce. 
O quarteto formado pelos médicos Ana 
Zão, Rui Soares da Costa e Pedro Car-
doso e pela psicóloga Inês Soares da 
Costa, todos eles com uma sólida forma-
ção musical, levou o seu espetáculo de 
Natal, editado em CD há dois anos, até 
à Casa do Médico. “Vamos apresentar 
um programa de Natal que temos vindo 
a fazer pelo país e que considero muito 
belo e encantatório. É um prazer apre-
sentá-lo aqui porque escolhemos as pe-
ças a dedo, com uma grande variedade, 
temos até algumas para piano a quatro 
mãos. Noutras peças usamos instrumen-
tos de percussão e voz, que pode ser em 

dueto, trio ou até quar-
tetos à capela. Fazemos 
e ajustamos os arranjos 
para esta formação, ga-
rantindo a satisfação do 
público. A versatilidade 
do grupo permite uma 
variedade tão grande 
que o concerto nunca 
se torna monótono”, 
explicou Rui Soares da 
Costa. 

Os cânticos tradicionais de Natal conhe-
cidos por todos preencheram grande 
parte da noite de 29 de dezembro, mas 
os Medivoce apresentaram ainda um 
tema original de Rui Soares da Costa, 
que “para além de ser pianista e can-
tor, é um excelente compositor”, elo-

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

PROGRAMA:
God rest you Merry Gentlemen (cântico tra-
dicional inglês) • Deck the Hall with Boughs 
of Holly* (cântico tradicional galês) • Bring a 
Torch, Jeanette Isabella (cântico tradicional 
francês) • Oh Holy Night* Adolphe Adam • Go, 
tell it on the Mountain (espiritual negro) Lani 
Smith • What Child Is this? (cântico tradicional 
inglês) Lani Smith • Away in a Manger (cântico 
tradicional americano) Lani Smith • Menino Je-
sus da Minha Cor Rui Soares da Costa • Silent 
Night * Franz Gruber • Sleigh ride Leroy Ander-
son • The Christmas Song • Winter Wonderland 
• The Season of Winter • Have Yourself a Merry 
Little Christmas* • Let It Snow! Let It Snow! Let 
It Snow! Johnny Marks • Angel’s Carol* John 
Rutter • Star Carol* John Rutter • Angels tidings* 
John Rutter • Christmas Lullaby* John Rutter • I 
wish you Christmas* John Rutter • Jesus Child* 
John Rutter • White Christmas* Irving Berlin • 
Ding Dong Merrily On High • I saw three ships • 
We Wish You a Merry Christmas • Jingle Bells*

[*arranjos de Rui Soares da Costa]



Maria Abreu

A paixão pelo 
desenho surgiu 
na infância e 
acompanhou Maria 
Abreu nas várias 
fases de estudo. 
Atualmente é 
médica interna de 
Genética Médica, 
mas a arte continua 
bem presente na 
sua vida. No dia 
16 de novembro, 
inaugurou a 
primeira exposição 
de desenho e 
aguarela nos 
corredores da 
SRNOM, patente até 
30 de novembro. 

Esboços a preto e branco, a cores, cenas 
soltas sem ligação entre si, silhuetas e 
mistura de elementos naturais deram 
origem a uma mostra variada que levou 
dezenas de curiosos até à SRNOM. 
“Esta é uma paixão que vem desde 
criança, a diferença é que sempre fui en-
corajada a continuar a desenhar e nunca 
parei. Eu acho que quem não para, acaba 
sempre por progredir. Com o passar dos 
anos, fui evoluindo, procurando outras 
técnicas, num processo contínuo. O de-
senho fez sempre parte da minha vida”, 
contou Maria Abreu. Apesar de não ter 
um processo criativo bem definido, a 
inspiração para desenvolver novos dese-
nhos tanto surge quando traça objetivos, 
como quando se dedica aos estudos de 
texturas, em que as ideias e os desenhos 
surgem de uma vez. “O melhor, por ve-
zes, é pegar na caneta e tentar desenhar. 
Posso usar esta atividade como um es-
cape ao dia-a-dia, mas também como 
uma obrigação de criar algo novo e não 
perder esta capacidade”, justifica. 
A mãe, Armanda Abreu, é arquiteta de 
formação e incutiu o gosto pelo desenho 
à filha, acompanhando a sua evolução. 
Primeiro viu todo este processo como 
entretenimento principal na infância, 
depois ao longo dos estudos e no início 
da carreira médica e, agora, como ar-
tista. “Sempre achei os desenhos cria-
tivos e diferentes, revelam algo que vai 
mais além do objeto retratado ou da 
reprodução da realidade. Para saber 
desenhar, tem que se saber ver profun-
damente. Na área da medicina é im-
portante que haja uma capacidade de 
observação e interpretação, uma sensi-
bilidade especial, tal como acontece na 
arte, ao transpor aquilo que se vê para o 
papel. É um orgulho ver os trabalhos da 
Maria aqui expostos”, revelou. 
Apesar do seu percurso ser “amador e 
autodidata”, este ano Maria Abreu dedi-
cou-se a algumas formações contínuas 
na Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade do Porto (FBAUP), ligadas à 
ilustração. Neste momento encontra-se 
a frequentar um curso de narrativa grá-
fica e tem já um objetivo futuro: termi-
nar uma série de desenhos que ilustram 
uma história escrita por si e lançar o li-
vro. n

EXPOSIÇÃO DE 
DESENHO

114 CULTURA

OS DESENHOS DE 
QUEM NUNCA DEIXOU 
DE SONHAR
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“ Georges Bra-
que dizia que 
‘só o inexpli-

cável é válido na arte’. 
Mas o que talvez seja 
m a i s  i nex p l i c áve l 
ainda é o talento e o 
dom com que algu-
mas pessoas nascem 
para criá-la. A Maria 
nasceu com esse jeito, 
em 1992, e apesar de 
nunca ter feito car-
reira, nunca o perdeu. 
Em cada desenho que 
poderão ver aqui hoje, 
esconde-se o requinte, 
a delicadeza, a brinca-
deira e a imaginação 
de quem tem muito 
para dizer. Nenhum 
dos desenhos se li-
mita à representação 
fiel da realidade. Em 
vez disso, em cada ani-
mal, cada criatura, se 
esconde algo que vai 
para além das palavras 
e do mundo que conhe-
cemos. Esconde-se o 
inexplicável: as sen-
sações, as viagens e as 
ideias de quem nunca 
deixou de sonhar e 
que nos leva a dar uma 
volta”. É desta forma 

que a irmã de Maria Abreu descreve os 
seus desenhos, apresentados pela pri-
meira vez ao público no bar e corredo-
res do Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM.
Maria Abreu concluiu o Mestrado In-
tegrado em Medicina no Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar, da 
Universidade do Porto, em 2016. Atual-
mente é interna de formação específica 
na especialidade de Genética Médica no 
Centro de Genética Médica Jacinto Ma-
galhães – Centro Hospitalar do Porto. 
No dia 16 de novembro, para felicidade 
de familiares e amigos mais próximos e 
para surpresa dos colegas de trabalho, 
revelou a sua vertente artística. A expo-
sição de desenhos e aguarelas caracteri-
za-se por “estudos de ilustração e de mo-
vimento” que a artista foi desenvolvendo 
num bloco, maioritariamente a caneta. 



Gudrun 
Bartels

A beleza natural 
do nosso país 
conquistou a artista 
alemã que trouxe até 
à galeria da SRNOM 
as suas impressões 
de Portugal. Gudrun 
Bartels inaugurou, 
no dia 12 de outubro, 
uma exposição de 
pintura em acrílico, 
criada no Algarve, 
que representa as 
paisagens, a flora, a 
natureza e a cultura 
portuguesa. 

Ao longo do seu percurso enquanto 
artista, Gudrun Bartels conheceu vá-
rias culturas e não ficou indiferente 
à nacional. Visitou Portugal pela pri-
meira vez em 1975 e, desde então, vol-
tou para estadias mais longas, tendo 
acabado por se fixar na serra de Mon-
chique, no Algarve. As impressões 
das paisagens, da flora, da força da 
natureza e da cultura portuguesa po-
dem encontrar-se nos quadros que 
apresentou na galeria e corredores do 
Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM, resultantes dos últimos três 
anos passados no sul do país. “Quando 
fotografo, absorvo e tiro impressões 
daquilo que vejo, desde a natureza, os 
lugares, as plantas e a floresta, o sol 
e o mar e até as pessoas. Todos estes 
elementos vivem nas minhas obras e 
fez todo o sentido atribuir este título 
à exposição. Mais do que impressões 
que se fazem reproduzir nestas pin-
turas, são impressões da minha vida”, 
explicou Gudrun Bartels.
A exposição que trouxe à SRNOM 
surge então da inspiração pela natu-
reza e cultura nacional, dos padrões 
gráficos de azulejos e combinações de 
cores que tanto agradam à artista, que 
acabou por representar ainda vários 

elementos naturais como a alfarroba, 
o eucalipto e a cortiça. Gudrun Bartels 
trabalha com tintas acrílicas que são 
muitas vezes ajustadas com cores pastel 
e pigmentos, mas em várias obras po-
demos observar as estampas, pinturas 
a óleo e colagens e até mesmo a combi-
nação destas várias técnicas, numa mis-
tura que cativa e desperta a curiosidade 
dos visitantes. Também a fotografia está, 
desde cedo, muito associada às pinturas 
e interage com elas. Os quadros preten-
dem despertar um sentimento relativo 
ao espaço e à amplitude, estabelecendo 
uma fronteira entre ordem e caos. A 
pintora tenta reorganizar estruturas na-
turais de modo a sugerir uma linguagem 
simbólica desejada e a sua arte pretende 
elaborar um conceito que assimile as 
passagens reais da vida em diferentes 
formas e cores. “O Campo”, “Pôr-do-Sol”, 
“Azulejos”, “Explosão”, “O Douro” ou 
“Tudo ou Nada” são alguns exemplos de 
obras incluídas na exposição que esteve 
patente na Casa do Médico até ao dia 27 
de outubro. n

EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA

G udrun Bartels nasceu na antiga 
cidade hanseática de Bremen, 
no norte da Alemanha, onde 

passou a sua infância e adolescência. 
Licenciada em pedagogia da arte e téc-
nicas artísticas pela Universidade de 
Göttingen, fundou uma editora de arte e 
o Clube Göttinger Mârchenland. Atual-
mente vive e trabalha como artista free-
lancer em Friedland (Baixa Saxónia) e 
tem desenvolvido, ao longo dos anos, tra-
balhos na área cultural e de organização 
de eventos. Pelas suas atividades, rece-
beu diversas distinções, entre as quais, 
a mais alta condecoração do Governo da 
Baixa Saxónia, em que Christian Wulff, 
ex-presidente alemão, fez questão de vi-
sitar o seu estúdio. Mostrou a sua arte 
em inúmeras exposições na Alemanha 
e no exterior, em países como Dina-
marca e Japão, com trabalhos que vão 
da pintura à fotografia e à escultura. 
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“IMPRESSÕES” DE 
PORTUGAL
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É um dos mais conhecidos “chefs” 
portugueses, com mais de 30 anos 
de carreira. Hélio Loureiro nasceu 
no Porto, cedo se destacando como 
gastrónomo e investigador da arte da 
cozinha. Autor de mais de 20 livros, 
reconhecido apresentador de rubricas 
na imprensa, rádio e televisão, já foi 
distinguido com diversos prémios 
nacionais e internacionais.
Em 1996 foi convidado para trabalhar 
junto da seleção portuguesa de futebol, 

onde permaneceu durante muitos anos 
e ao longo de muitos campeonatos 
europeus e mundiais.
Do seu extenso currículo destacam-se 
também a organização de eventos de 
grande dimensão e prestígio em vários 
países, assim como a promoção de 
festivais gastronómicos nos Estados 
Unidos, Brasil, Venezuela, México, Cuba 
e Canadá.

DESCASCANDO A CEBOLA 
Gunter Grass

Numa autobiograf ia 
do período entre 1939 
a 1959, o Nobel da Lite-
ratura de 1999 conta a 
história, até então desco-
nhecida, do seu passado 
na juventude hitleriana, 
numa altura em que 
o delírio dos alemães 

ainda os levava a acreditar num futuro de 
supremacia para o país.
Há um episódio muito curioso em “Des-
cascando a Cebola”, quando este reco-
nhecido autor, romancista, poeta e artista 
plástico aprende cozinha de uma forma 
teórica com uma famosa chef. Isso talvez 
o tenha influenciado ao nível dos trabalhos 
de escultura e aguarelas que também o 
notabilizaram.
Diga-se ainda que Gunter Grass era uma 
amante da gastronomia portuguesa e de 
Portugal, onde passou grandes temporadas.

SÓ
António Nobre 

“Só” é a obra principal 
deste poeta portuense 
do século XIX, sendo “o 
livro mais triste que há 
em Portugal”, como refe-
riu o autor, visto que foi 
um homem assombrado 
pela morte (faleceu aos 
32 anos, após prolongada 

luta contra uma tuberculose pulmonar).
Apesar de a obra ser constituída por poe-
mas amargos, António Nobre descreveu 
uma infância feliz no norte de Portugal, 
destacando as memórias das paisagens e 
das pessoas que conheceu no Douro.
“Só”, que se insere numa corrente denomi-
nada simbolismo francês, acabou por in-
fluenciar vários outros autores portugueses. 
É verdade que António Nobre não nos dei-
xou uma obra extensa, mas isso não inva-
lida que seja reconhecido como um dos no-
mes mais marcantes da poesia do séc. XIX 
e uma referência da Literatura portuguesa.

UMA HISTÓRIA SABOROSA DO MUNDO
Kenneth F. Kiple

Um livro perfeito para 
quem gosta da história 
da alimentação e pro-
cura saber mais sobre 
a história do Homem à 
volta da mesa. A evolu-
ção dos alimentos nos 
diversos continentes e o 
modo como se espalha-

ram pelo mundo está bem documentada, 
assim como a influência que determinados 
locais exerceram sobre outros ao nível das 
tradições e prática culinária.
Como não podia deixar de ser, não faltam 
referências à importância e contributo dos 
portugueses, principalmente na época dos 
Descobrimentos, quando trouxeram para a 
Europa muitos novos produtos alimentares.
Se todos nós gostamos de comer bem é im-
portante conhecer a origem dos alimentos 
e o modo como passaram a ser utilizados 
no nosso dia a dia. E isso é tudo muito bem 
explicado por este historiador norte-ameri-
cano, que faz uso de uma narrativa simples 
e atraente.

As escolhas do 
“chef” Hélio Loureiro

Texto Rui Martins



AO VIVO NO COLISEU
Zeca Afonso

Álbum duplo de 
despedida de Zeca 
Afonso, que já em 
dificuldades devido 
a doença prolon-
gada, ainda propor-
cionou dois con-
certos marcantes: 

um a 29 de janeiro de 1983, no Coliseu de 
Lisboa (que foi gravado pela RTP); e outro 
a 25 de maio do mesmo ano, no Coliseu do 
Porto. Espetáculos que foram uma espécie 
de resumo da sua obra e que testemunha-
ram as emoções que se viveram em palco, 
numa altura em que já se sabia que a sua 
doença era irreversível.
Para a história ficou um baladeiro/compo-
sitor notável, tendo-se destacado como um 
dos mais importantes compositores de mú-
sica de intervenção em Portugal, sempre 
de dura crítica à ditadura que vigorou até 
1974.

ELIS & TOM
Tom Jobim e Elis Regina 

Há muita gente 
ainda apaixonada 
pela música de Elis 
Regina (1945-1982). 
E este disco de 1974 
não pode faltar no 
portfólio dos fãs da 
música brasileira, 

até porque juntar Elis Regina e Tom Jobim 
(1927-1994) é poder ouvir dois seus maiores 
ícones.
O eterno, o inesquecível “Águas de Março” 
é um dos clássicos e o maior sucesso do 
disco. Mas há mais, como “Corcovado” ou 
“Inútil Paisagem”, a solo ou em dueto com 
Tom Jobim, cantor considerado pela revista 
“Rolling Stone” como o expoente máximo 
da música popular brasileira e um dos cria-
dores do movimento da bossa nova.
O disco já teve relançamentos especiais, 
como em 2004 (por altura do 30º aniver-
sário da sua primeira edição), sendo um 
dos trabalhos mais importantes da música 
brasileira. Além disso, tem sido frequen-
temente recordado em diversos livros ou 
enciclopédias.

NE ME QUITTE PAS
Jacques Brel 

Há quem diga que é 
a mais bela canção 
de todos os tempos. 
O certo é que se 
trata de um daque-
les temas eternos, 
um grande clássico 
francófono com-

posto, escrito e cantado pelo belga Jacques 
Brel em 1959 (que na altura fez parte do ál-
bum “La Valse à Mille Temps”). 
O sucesso foi de tal ordem que, desde en-
tão, foram feitas dezenas de versões, desde 
Édith Piaf a Nina Simone, Charles Azna-
vour, Frank Sinatra, Júlio Iglesias ou Cé-
line Dion – em francês ou nos mais diversos 
idiomas. O próprio Jacques Brel lançou 
uma nova versão em 1972, incluída no ál-
bum que ficou com o mesmo nome: “Ne me 
quitte pas”.
Brel conta uma história melodramática, 
com base na relação com a bela e sensual 
Suzane Gabriello (Zizou). Foi um amor 
muito complexo, cheio de mal-entendidos e 
intrigas (o cantor era casado na altura com 
Thérèse Michielsen, de quem tinha três fi-
lhos). O amor proibido acabou mal e no res-
caldo disso tudo Brel escreveu a música que 
fez suspirar Paris... e não só.
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■■ LEI N.º 63/2018	–	Assembleia	da	República
Remoção de amianto em edifícios, instala-
ções e equipamentos de empresas. [DR n.º 
195/2018, Série I de 2018-10-10]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 132/2018	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Aprova o apoio financeiro à construção, fisca-
lização da empreitada e aquisição de equipa-
mento médico e hospitalar estrutural do futuro 
Hospital Central da Madeira. [DR n.º 195/2018, 
Série I de 2018-10-10]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1116/2018	–	Saúde	-	Admi-
nistração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.
Designação da Presidente do Conselho Clínico 
e de Saúde do ACES Douro II - Douro Sul (Maria 
Manuela Cardoso Borges Soeiro Santos Mar-
ques). [DR n.º 197/2018, Série II de 2018-10-12]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1117/2018	–	Saúde	-	Admi-
nistração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.
Designação da Presidente do Conselho Clínico 
e de Saúde do ACES Ave – Famalicão (Diana 
Carla Santos Moreira). [DR n.º 197/2018, Série II 
de 2018-10-12]

■■ DECRETO-LEI N.º 79/2018	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Permite a disponibilização diretamente ao pú-
blico dos dispositivos de autodiagnóstico das 
infeções por VIH, VHC e VHB. [DR n.º 198/2018, 
Série I de 2018-10-15]

Resumo em linguagem clara*:

O que é?
Este decreto-lei altera as regras que proíbem a disponi-
bilização diretamente à população de testes para auto-
diagnóstico de algumas condições de saúde, tais como 
as infeções por certos vírus.

O que vai mudar?
Passa a ser permitida a disponibilização à população de 
testes de autodiagnóstico que permitem fazer testes 
rápidos para detetar a infeção por:

 – vírus da imunodeficiência humana (VIH), que é res-
ponsável pela SIDA

 – vírus da hepatite B (VHB)
 – vírus da hepatite C (VHC).

Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se facilitar o acesso a 
meios de diagnóstico da infeção pelos vírus VIH, VHB 
e VHC, de forma a favorecer o diagnóstico precoce, au-
mentar a autonomia das pessoas e melhorar as hipóte-
ses de receberem mais cedo o tratamento adequado.

* 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.
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■■  DESPACHO N.º 9226/2018	–	Universidade	do	
Porto	–	Reitoria
Criação do ciclo de estudos conducente ao grau 
de doutor em Sexualidade Humana, minis-
trado pela Universidade do Porto, através da 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Edu-
cação, da Faculdade de Medicina e do Instituto 
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar. [DR n.º 
189/2018, Série II de 2018-10-01]

■■ DESPACHO N.º 9266/2018	–	Universidade	do	
Porto	–	Reitoria
Criação do ciclo de estudos conducente ao grau 
de doutor em Ciência de Dados de Saúde, mi-
nistrado pela Universidade do Porto, através da 
Faculdade de Medicina. [DR n.º 190/2018, Série 
II de 2018-10-02]

■■ DESPACHO N.º 9323-A/2018 –	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Determina a estratégia de implementação 
de Unidades de Hospitalização Domiciliária 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS). [DR n.º 
191/2018, 1º Supl, Série II de 2018-10-03]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■  PORTARIA N.º 277-A/2018	–	Saúde
Determina a comparticipação dos  medicamen-
tos utilizados na indicação terapêutica da doença 
de Parkinson. [DR n.º 193/2018, 1º Supl, Série I de 
2018-10-08]



■■ DECRETO-LEI N.º 80/2018 –	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Estabelece os princípios e regras aplicáveis às	
comissões de ética	 que	 funcionam	 nas	 insti-
tuições	de	saúde,	nas	instituições	de	ensino	su-
perior	e	em	centros	de	investigação	biomédica	
que	desenvolvam	investigação	clínica.	[DR	n.º	
198/2018,	Série	I	de	2018-10-15]

Resumo em linguagem clara*:

O que é?
Este decreto-lei define novas regras para as comissões 
de ética para a saúde.
Estas comissões de ética procuram garantir que os pa-
drões de ética são cumpridos na área da saúde, e que 
são respeitadas a dignidade e a integridade humanas, 
tanto nos tratamentos como na investigação científica.

O que vai mudar?
Há novas regras de organização e harmonização das 
comissões de ética que funcionem em locais onde:

 – se prestam cuidados de saúde (centros de saúde e 
hospitais, por exemplo)

 – se faz investigação clínica (instituições de saúde, 
instituições de ensino superior e centros de investi-
gação biomédica).

 ■ A investigação clínica passa a estar abrangida 
por estas regras
Até agora, só estavam abrangidas por estas regras as 
comissões de ética que funcionassem nas instituições 
de saúde. A partir de agora, estas regras aplicam-se 
também às comissões de ética das instituições de en-
sino superior e dos centros de investigação biomédica, 
desde que façam investigação clínica.
Considera-se investigação clínica a investigação feita 
em pessoas ou com material de origem humana.

 ■ Harmoniza-se o funcionamento das comissões 
de ética
Estas comissões têm independência técnica e científica 
e dão aconselhamento sobre questões éticas relacio-
nadas com a atividade da instituição de que fazem parte.
Definem-se novos princípios e regras mais claras no 
que respeita:

 – à sua constituição
 – às suas competências
 – à sua composição
 – ao seu funcionamento.

1. Constituição
As comissões de ética são obrigatórias em:

 – instituições de saúde públicas, privadas e sociais
 – instituições de ensino superior onde se faça investi-

gação clínica
 – centros de investigação biomédica onde se faça in-

vestigação clínica.
As instituições de saúde, de ensino superior e os centros 
biomédicos podem criar uma comissão de ética única 
quando isso facilitar o seu trabalho, especialmente se 
fizerem parte de centros académicos clínicos.

2. Competências
As comissões de ética vão, por exemplo:

 – zelar pelo cumprimento dos padrões de ética dentro 
da instituição

 – fazer pareceres, relatórios, recomendações e outros 
documentos, por sua iniciativa ou quando lhes for 
pedido

 – preparar documentos de reflexão sobre questões de 
bioética

 – colaborar, a nível regional, nacional e internacional, 
com outras entidades na área da ética e bioética, para 
partilhar conhecimentos

 – promover formação sobre ética e bioética na insti-
tuição.

3. Composição
Cada comissão de ética pode ter entre 5 e 11 membros 
e deve contar com pessoas de diferentes áreas, por 
exemplo: medicina, direito, filosofia/ética, teologia, en-
fermagem, farmácia.
Os membros das comissões são nomeados pelo órgão 
máximo da instituição de que elas fazem parte e exer-
cem funções durante quatro anos (ou, no máximo, oito 
anos, se voltarem a ser nomeados). A/O presidente e 
a/o vice-presidente são eleitas/os de entre os mem-
bros da comissão de ética, pelos próprios membros.

4. Funcionamento
As comissões de ética devem reunir pelo menos uma 
vez por mês e, além disso, sempre que for necessário.
Dentro de uma comissão, podem ser criadas comissões 
especializadas quando o tema o exigir.

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

 – criar uma estrutura de organização comum para as 
comissões de ética

 – dar às comissões de ética a capacidade de apoiar e 
incentivar a reflexão sobre as questões éticas, pro-
movendo a informação sobre ética e bioética

 – promover a integridade, honestidade, rigor e trans-
parência das comissões de ética, aumentando a con-
fiança, fiabilidade, segurança e integridade de todos 
os procedimentos na área da saúde

 – reforçar o papel das comissões de ética nas institui-
ções em que se inserem.

Quando entra em vigor?
Este decreto-lei entra em vigor 60 dias após a sua pu-
blicação.
Os atuais membros das comissões de ética para a saú-
de continuam a exercer funções até serem substituídos, 
independentemente da entrada em vigor das novas 
regras.

* 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.

■■ DESPACHO N.º 9639/2018	 –	 Saúde	 -	 Ga-
binete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	
Saúde
Determina que os estabelecimentos hospitala-
res do Serviço Nacional de Saúde (SNS) adotem 
o número 2222 na rede telefónica interna para 
ativação da Equipa de Emergência Médica In-
tra-Hospitalar, até ao dia 31 de março de 2019. 
[Diário da República n.º 198/2018, Série II de 
2018-10-15]

■■ DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 
72-D/2018	–	Presidência	da	República
Nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro, 
Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Al-
meida Simões para o cargo de Ministra da Saú-
de. [DR n.º 198/2018, 1º Supl, Série I de 2018-10-
15]

■■ DESPACHO N.º 9674/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	do	Ministro
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
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Porto II - Gondomar, pelo período de três anos, 
o licenciado Carlos Alberto Jesus Nunes. [DR n.º 
199/2018, Série II de 2018-10-16]

■■ DESPACHO N.º 9698/2018 –	Universidade	do	
Porto	-	Reitoria
Criação do ciclo de estudos conducente ao grau 
de mestre em Cuidados de Saúde Primários, mi-
nistrado pela Universidade do Porto, através da 
Faculdade de Medicina. [DR n.º 199/2018, Série II 
de 2018-10-16]

■■ DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 
72-V/2018 –	Presidência	da	República
Nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro, 
Francisco Ventura Ramos para o cargo de Se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde. [DR n.º 
200/2018, 1º Supl, Série I de 2018-10-17]

■■ DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 
72-W/2018 –	Presidência	da	República
Nomeia, sob proposta do Primeiro-Ministro, Ra-
quel de Almeida Ferreira Duarte Bessa de Melo 
para o cargo de Secretária de Estado da Saúde. 
[DR n.º 200/2018, 1º Supl, Série I de 2018-10-17]

■■ DECRETO-LEI N.º 84/2018 –	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Fixa os compromissos nacionais de redução 
das emissões de certos poluentes atmosféricos, 
transpondo a Diretiva (UE) 2016/2284. [DR n.º 
204/2018, Série I de 2018-10-23]

■■ PORTARIA N.º 284/2018 –	Finanças,	Saúde	e	
Economia
Estabelece o procedimento de autorização de 
introdução de novos produtos do tabaco no mer-
cado e fixa a respetiva taxa. [DR n.º 204/2018, Sé-
rie I de 2018-10-23]

■■ PORTARIA N.º 286/2018 –	Defesa	Nacional	
e	Saúde
Regula os termos e condições em que o Hospi-
tal das Forças Armadas colabora com o Serviço 
Nacional de Saúde no âmbito da realização de 
meios complementares de diagnóstico e tera-
pêutica (MCDT) em benefício dos utentes do Ser-
viço Nacional de Saúde. [DR n.º 205/2018, Série I 
de 2018-10-24]

■■ DESPACHO N.º 10091/2018 –	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Tâme-
ga III - Vale do Sousa Norte, pelo período de três 
anos, o mestre Hugo Miguel de Sousa Lopes. [DR 
n.º 209/2018, Série II de 2018-10-30]

■■ DESPACHO	n.º	10092/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Designa para o cargo de diretora executiva do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
Porto VI - Porto Oriental, pelo período de três 
anos, a licenciada Maria Dulce da Silva Pinto. [DR 
n.º 209/2018, Série II de 2018-10-30] 
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■■ DESPACHO N.º 10093/2018 –	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Designa para o cargo de diretora executiva do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Gran-
de Porto VII - Gaia, pelo período de três anos, a 
licenciada Isabel Maria de Sousa Chaves e Cas-
tro Santos Almeida. [DR n.º 209/2018, Série II de 
2018-10-30]

■■ AVISO N.º 16161-A/2018	–	Saúde	-	Adminis-
tração	Central	do	Sistema	de	Saúde,	I.	P.
Mapa de vagas da Formação Geral 2019. [DR n.º 
215/2018, 1º Supl, Série II de 2018-11-08]

■■ 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

■■ 	

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 305/2018 –	Assembleia	da	República
Aprova a Convenção do Conselho da Europa 
Relativa à Contrafação de Medicamentos e In-
frações Semelhantes que Envolvam Ameaças à 
Saúde Pública, aberta a assinatura em Moscovo, 
em 28 de outubro de 2011. [DR n.º 217/2018, Sé-
rie I de 2018-11-12] [Nota: ratificada pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 80/2018, DR n.º 
217/2018, Série I de 2018-11-12]

■■ REGULAMENTO N.º 766/2018	–	Ordem	dos	
Médicos
Regulamento de Compensações Financeiras 
dos Cargos Executivos com Disponibilidade 
Permanente da Ordem dos Médicos. [DR n.º 
218/2018, Série II de 2018-11-13]

Regulamento n.º 766/2018
Regulamento de Compensações Financeiras 
dos Cargos Executivos com Disponibilidade 
Permanente da Ordem dos Médicos

Com a publicação da Lei n.º 2/2013, de 10 de ja-
neiro, que aprovou o regime jurídico de criação, 
organização e funcionamento das associações pú-
blicas profissionais, tornou-se necessário proce-
der à revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 282/77, de 05 de 
julho, adequando-o ao regime jurídico aprovado e 
às alterações que marcaram o ordenamento jurídi-
co nestas últimas décadas. Tal revisão foi operada 
através da Lei n.º 117/2015, de 31 de agosto, que, 
para além de importantes alterações ao nível da 
estrutura da Ordem dos Médicos, prevê no seu 
articulado a existência de diversos regulamentos 
que têm que se conformar com o conteúdo do 
Estatuto.
Assim, e em cumprimento do estatuído na Lei n.º 
117/2015, após a entrada em vigor da nova reda-
ção do Estatuto, a Assembleia de Representantes 
da Ordem dos Médicos deliberou constituir um 
grupo de trabalho, no qual estiveram representa-
dos os três conselhos regionais que, com o apoio 
de assessoria jurídica, ficou encarregue de ela-
borar e apresentar a proposta de regulamento de 
compensações financeiras dos cargos executivos 
com disponibilidade permanente da Ordem dos 
Médicos, previsto no artigo 19.º da referida Lei. 
Foram elaborados dois projetos de regulamentos 
que, uma vez aprovados em Conselho Nacional, 
foram publicados no Diário da República para 
consulta pública, nos termos do disposto no artigo 
101.º do Código do Procedimento Administrati-
vo, e foram publicados no portal da Ordem. Final-
mente, a Assembleia de Representantes reunida 
no Porto no dia 16 de maio de 2018 e em Coim-
bra no dia 24 de setembro de 2018, nos termos do 
disposto na alínea b) do artigo 49.º do Estatuto da 
Ordem dos Médicos, na redação introduzida pela 
Lei n.º 117/2015, deliberou aprovar, sob proposta 
do Conselho Nacional, o seguinte Regulamento 
de Compensações Financeiras dos Cargos Execu-
tivos com Disponibilidade Permanente da Ordem 
dos Médicos.

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto no artigo 19.º do Estatuto 
da Ordem dos Médicos, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 282/77, de 5 de julho, com as alterações 
resultantes da Lei n.º 117/2015, de 31 de agosto, 
é aprovado o Regulamento de Compensações 
Financeiras dos Cargos Executivos com Dispo-
nibilidade Permanente da Ordem dos Médicos, 
em anexo.

Artigo 2.º
O presente Regulamento entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.

ANEXO

Artigo 1.º - Objeto
As presentes normas são emanadas ao abrigo do 
disposto no artigo 19.º do Estatuto da Ordem dos 
Médicos e têm por objeto a fixação das compen-
sações financeiras dos seguintes cargos executi-
vos permanentes da Ordem dos Médicos: Bas-
tonário, Presidentes dos Conselhos Regionais, 
Tesoureiro do Conselho Nacional e Secretário do 
Conselho Nacional.

Artigo 2.º - Periodicidade
1 - As compensações estabelecidas são pagas 
mensalmente, 12 (doze) vezes ao ano.
2 - Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, no exer-
cício dos respetivos cargos, o Bastonário, os Pre-
sidentes dos Conselhos Regionais, o Tesoureiro 
do Conselho Nacional e o Secretário do Conselho 
Nacional não beneficiam de quaisquer outros sub-
sídios e/ou prestações de natureza pecuniária.

Artigo 3.º - Compensação do Bastonário
1 - O Bastonário auferirá a quantia mensal ilíquida 
correspondente a 1.1 da remuneração mais elevada 
da carreira médica, que à presente data corresponde 
a assistente graduado sénior e é de (euro) 5.664,86, 
pelo que o valor mensal a abonar corresponde a 
(euro) 6.231,35 (seis mil duzentos e trinta e um eu-
ros e trinta e cinco cêntimos).
2 - A compensação referida no número anterior fica 
indexada à carreira médica, sendo aumentada na 
mesma percentagem da carreira médica.
3 - O pagamento da compensação não implica 
exclusividade no exercício do cargo para o qual o 
Bastonário foi eleito, mas o exercício de qualquer 
função pública ou privada não poderá pôr em causa 
os deveres que, jurídica e estatutariamente, o Basto-
nário assume ao iniciar o seu mandato.

Artigo 4.º - Compensação dos Presidentes dos 
Conselhos Regionais, Tesoureiro do Conselho 
Nacional e Secretário do Conselho Nacional
1 - Os Presidentes dos Conselhos Regionais, Tesou-
reiro do Conselho Nacional e Secretário do Con-
selho Nacional auferirão a quantia mensal ilíquida 
correspondente a 0.3 da compensação atribuída ao 
Bastonário, pelo que o valor mensal a abonar cor-
responde a (euro) 1.869,40 (mil oitocentos e sessen-
ta e nove euros e quarenta cêntimos).
2 - A compensação referida no número anterior 
fica indexada à do Bastonário, sendo aumentada na 
mesma percentagem da carreira médica.
3 - O pagamento de remuneração não implica ex-
clusividade no exercício dos cargos para os quais 
os seus titulares foram eleitos, mas o exercício de 
qualquer função pública ou privada não poderá pôr 
em causa os deveres que estatutariamente assumi-
ram ao iniciar o seu mandato.

Artigo 5.º - Tributação
As compensações referidas em 3.º e 4.º são tribu-
tadas a título de membros de órgãos sociais esta-
tutários.

Artigo 6.º - Despesas suportadas pela OM
1 - O Bastonário, os Presidentes dos Conselhos 
Regionais, o Tesoureiro do Conselho Nacional e o 
Secretário do Conselho Nacional têm direito a uti-
lizar computadores portáteis, rede internet móvel e 
telemóvel.
2 - Todas as despesas realizadas no exercício das 
respetivas funções com deslocações, alojamento e 
refeições são integralmente suportadas pela Ordem 
dos Médicos, mediante reembolso de fatura da qual 
conste a identificação da Ordem.

Artigo 7.º - Seguro de responsabilidade profis-
sional
A Ordem dos Médicos dispõe de um seguro de res-
ponsabilidade profissional que confere cobertura 
por danos patrimoniais.

Artigo 8.º - Exclusões
1 - No termo do mandato dos cargos não é devido 
qualquer tipo subsídio de reintegração, de indemni-
zação ou compensação.
2 - Caso o exercício dos cargos cesse por outro mo-
tivo que não o termo do mandato, também não é 
devido qualquer subsídio de reintegração, indemni-
zação ou compensação.

Artigo 9.º - Dúvidas e omissões
Quaisquer dúvidas e omissões na aplicação das 
presentes normas serão resolvidas pelo Plenário do 
Conselho Nacional

Artigo 10.º - Disposição transitória
As compensações a pagar pela Ordem dos Médicos 
são requeridas e produzem efeitos desde a data da 
tomada de posse. O requerimento a apresentar pe-
los interessados é explícito sobre a data de efeitos 
pretendida.

Publique-se.
2018.10.18. 
O Bastonário, Miguel Guimarães.
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■■ REGULAMENTO N.º 770/2018 –	Ordem	dos	
Médicos
Regulamento Fundo de Apoio à Formação Médi-

ca. [DR n.º 219/2018, Série II de 2018-11-14]

■■ DECRETO-LEI N.º 95/2018 –	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Procede à transferência da gestão do Centro de 
Reabilitação do Norte - Dr. Ferreira Alves para o 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, E. 
P. E. [DR n.º 226/2018, Série I de 2018-11-23]

	
Resumo em linguagem clara*:

O que é?
Este Decreto-Lei determina que a gestão do Centro de 
Reabilitação do Norte – Dr. Ferreira Alves (CRN) passa a 
ser assegurada pelo Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E. (CHVNGE).
O Centro de Reabilitação do Norte – Dr. Ferreira Alves é 
um centro especializado de reabilitação que presta cui-
dados de medicina física e de reabilitação.

O que vai mudar?
A gestão do Centro de Reabilitação do Norte (CRN) 
passa a ser da competência do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE).
Assim, compete ao CHVNGE:

 – administrar o CRN
 – conservar o edifício do CRN
 – prestar cuidados de saúde especializados de medici-

na física e de reabilitação, em internamento e através 
de consultas externas

 – assegurar que o CRN continua integrado na Rede de 
Referenciação de Medicina Física e de Reabilitação, 
prestando o mesmo tipo de cuidados de saúde.

Os trabalhadores que exerciam funções no CRN à data 
da entrada em vigor deste decreto-lei transitam para o 
CHVNGE.

Que vantagens traz?
Com este Decreto-Lei visa-se garantir uma utilização 
mais eficiente dos recursos disponíveis, assegurando 
um apoio clínico mais alargado e uma maior qualidade 
nos serviços prestados.

* 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.

■■ PORTARIA	N.º	302/2018	–	Saúde
Procede à primeira alteração da Portaria n.º 
330/2016, de 20 de dezembro, que estabelece o 
regime excecional de comparticipação nos medi-
camentos destinados ao tratamento de doentes 
com Esclerose Múltipla.

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 159/2018 –	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Autoriza a realização da despesa inerente ao 
acordo de cooperação para a prestação de cui-
dados de saúde no Hospital da Prelada. [DR n.º 
231/2018, Série I de 2018-11-30]

■■ DESPACHO N.º 11436/2018	–	Saúde	-	Direção-
-Geral	da	Saúde
Criação de um grupo de trabalho sobre a temá-
tica da suplementação em iodo da criança e da 
grávida. [DR n.º 231/2018, Série II de 2018-11-30]

■■ 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1 – É criado um grupo de trabalho sobre a temática 
da suplementação em iodo da criança e da grávida.
2 – O grupo de trabalho referido no número anterior 
é constituído pelos seguintes membros:

a) Professor António Guerra, da Comissão de 
Nutrição da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que 
coordena o grupo de trabalho;

b) Professor Luís Graça, da Sociedade Portugue-
sa de Obstetrícia e Medicina Materno Fetal;

c) Professor Pedro Graça, do Programa Nacional 
para a Promoção da Alimentação Saudável;

d) Dr.ª Catarina Limbert, da Sociedade de Endo-
crinologia Pediátrica;

e) Dr.ª Maria Teresa Rego, do Serviço de Endo-
crinologia do Hospital Curry Cabral;

f) Dr.ª Luísa Pinto, Consultora da DGS na área da 
saúde Materna e Obstétrica
3 - O objetivo principal do grupo referido nos nú-
meros anteriores é avaliar e rever as atuais orienta-
ções no âmbito suplementação em iodo da criança 
e da grávida, bem como definir formas de monitori-
zação, cronologicamente programadas. 	

■■ DECRETO-LEI N.º 108/2018	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Estabelece o regime jurídico da proteção radio-
lógica, transpondo a Diretiva 2013/59/Euratom. 
[DR n.º 231/2018, Série II de 2018-11-30]

■■ PORTARIA N.º 314-A/2018	–	Saúde
Procede à definição dos países de referência, a 
considerar em 2019, para a autorização dos pre-
ços dos novos medicamentos e para efeitos de 
revisão anual de preços dos medicamentos do 
mercado hospitalar e do mercado de ambulató-
rio, bem como mantém, para o mesmo ano, o cri-
tério excecional a aplicar no regime de revisão de 
preços. [DR n.º 236/2018, 1º Supl, Série I de 2018-
12-07] [Nota: alterada e republicada pela Portaria 
n.º 326-A/2018 - DR n.º 241/2018, 1º Supl, Série I 
de 2018-12-14].

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 175/2018	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Designa o presidente do Conselho Nacional de 
Saúde. [José Henrique Dias Pinto Barros] [DR n.º 
242/2018, Série I de 2018-12-17]

(Por um período de quatro anos não renovável. José 
Henrique Dias Pinto Barros – Licenciado em Medi-
cina pela Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto. Doutorado pela Universidade do Porto. Pres-
tou provas de agregação, em Sociologia Médica, na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É 
Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP), Diretor do Departa-
mento de Ciências da Saúde Pública e Forenses, e 
Educação Médica da FMUP. Exerce ainda o cargo de 
Presidente do Instituto de Saúde Pública da Univer-
sidade do Porto (ISPUP)]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 311/2018	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a aplicação pelos pro-
fissionais de saúde de testes de diagnóstico de 
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Aten-
ção. [DR n.º 242/2018, Série I de 2018-12-17]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 309/2018 –	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que desbloqueie a 
construção da nova ala pediátrica do Hospital 
São João, no Porto. [DR n.º 242/2018, Série I de 
2018-12-17]

■■ DESPACHO N.º 12134/2018	–	Saúde	-	Direção-
-Geral	da	Saúde
Designa diversos especialistas para integrar a Co-
missão Técnica Nacional para o Diagnóstico Pré-
-Natal. [DR n.º 242/2018, Série II de 2018-12-17]

■■ DESPACHO N.º 12336-C/2018	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra	da	Saúde
Identificação, no que respeita ao pessoal médi-
co, áreas profissionais hospitalar e de saúde pú-
blica, dos diversos serviços e estabelecimentos 
de saúde com maiores carências de pessoal 
médico nas diversas especialidades. [DR n.º 
244/2018, 2º Supl, Série II de 2018-12-19]

■■ PORTARIA N.º 329/2018	–	Educação
Aprova, em anexo a esta portaria e que dela faz 
parte integrante, a lista de substâncias e métodos 
proibidos [Doping] a partir de 1 de janeiro de 2019. 
[DR n.º 245/2018, Série I de 2018-12-20]

 
 
 
(lista completa em https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/
search/117447717/details/maximized) 
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■ 09 NOV
Workshop
Avaliação Final do 
Internato Médico 
de Medicina Geral 
e Familiar – Prova 
Prática
No passado dia 09 de 
novembro realizou-se  
na sede da Sub-Região 
de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos 
a segunda sessão 
do workshop de 
preparação para a prova 
prática da Avaliação 
Final do Internato 
Médico de Medicina 
Geral e Familiar.

Esta prova destina-se 
a avaliar a capacidade 
do médico interno para 
resolver problemas e 
atuar perante situações 
específicas da sua área 
profissional, seguindo o 
preceituado no diploma. 
A discussão do relatório 
elaborado durante a 
prova deve contemplar 
a caracterização do 
doente, a caracterização 
semiológica, a 
identificação dos 
problemas e a 
elaboração do 
plano terapêutico, 
de prognóstico e de 
seguimento.

■ 21 SET - 28 OUT
Exposição
Curso de Fotografia
Esteve  patente na 
sede da Sub-Região 
de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos, até 
31 de dezembro, uma 
exposição que mostra 
o resultado  do trabalho  
produzido durante o 
Curso de Introdução à 
Fotografia.

A iniciativa da Sub-
Região de Viana do 
Castelo da Ordem 
dos Médicos teve 
a orientação dos 
colegas José Ramada 
(gastroenterologista), 
apoiado por 
Paes Cardoso 
(pneumologista)  e pelo 
fotógrafo profissional 
José Maria Barroso.

O curso despertou 
o interesse de cerca 
de 25 inscritos que 
lotaram a capacidade 
formativa. Foi notório 
o elevado empenho 
dos participantes, que 
se comprometeram 
a dar “alma ao olhar 
da mente”, através 
da interpretação 
fotográfica que 
todos ambicionaram 
aprender, desenvolver 
e aperfeiçoar.

■ 7 DEZ / 14 DEZ
Sessões Científicas
«Reumatologia / 
Dermatologia»
No âmbito da 
Formação Avançada 
para Internos de 
Medicina Interna 
e Medicina Geral e 
Familiar, realizou-se, 
na sede da Sub-Região 
de Viana Castelo da 
Ordem dos Médicos, 
duas novas sessões 
subordinadas aos 
temas “Reumatologia”  
e “Dermatologia, 
nos dias 7 e 14 
de dezembro, 
repetivamente.

A Dra. Carmo 
Afonso, do  Serviço 
de Reumatologia da 
ULSAM, apresentou 
temas pertinentes da 
prática clínica como 
espondiloartrites, LES 
e vasculites.

Na sessão dedicada 
à dermatologia, 
conduzida pela 
Dra. Filipa Almeida 
e pela Dra. Regina 
Caldas do Serviço 
de Dermatologia d 
o Hospital de Braga, 
foram abordadas as 
“Doenças sistémicas 
com manifestações 
cutâneas – Como 
abordar/suspeitar.” 

“Uma tarde fantástica 
de ciência e formação”, 
consideraram os  
formandos.

Atividades
Sub-Região de Viana do Castelo

ACONTECEU

REUNIÕES CIENTÍFICAS

03 OUT  Reunião do 
Grupo Balint 

08 OUT EPAC 2018 
- Encontro para 
Além da Clínica

12 OUT 72º Convívio 
Científico da Clínica Médica 
do Exercício do Porto: “A 
arte médica e comunicação 
do contexto da ciência”

15 a 19 OUT 10.º Curso 
de Pós-Graduação 
em Antimicrobianos ( 
sextas e sábados)

19 OUT Prémio Healthcare 
Excellence 2018 – APAH

20 OUT Reunião da 
Associação de Docentes 
e Orientadores de MGF

25 a 27 OUT Encontro 
Nacional dos Grupos Balint

29 OUT Reunião de 
Médicos do CHVNG/E

31 OUT Reunião do Grupo 
de Infeção e Sepsis

05 NOV Reunião da 
Associação de Internos 
de MGF da Zona Norte

12 NOV Apresentação dos 
resultados preliminares  do 
projeto “Determinantes da 
fixação no espaço laboral 
– uma perspetiva dos 
profissionais de medicina”

14 NOV Reunião do 
Grupo Balint 

16 NOV 74º Convívio 
Científico da Clínica 
Médica do Exercício do 
Porto:  “Spine Centers”

22 NOV Apresentação do 
livro “Ética Aplicada: Saúde 
“, décimo volume da coleção

23 NOV Seminário sobre 
Mindfullness, Stress e Saúde

27 NOV Tertúlia: 
“Tromboembolismo 
Venoso e Cancro”

30 NOV 75º Convívio 
Científico da Clínica 
Médica do Exercício do 
Porto: “Que Políticas de 
Saúde para Portugal?”

30 NOV XXI Seminário 
Nacional do Conselho 
Nacional de Ética para 
Ciências da Vida

03 DEZ Legal Workshop: 
“Fim do anonimato na 

doação de gâmetas – Desafios 
práticos e legislativos”

04 DEZ Reunião da 
Associação de Internos 
de MGF da Zona Norte

07 DEZ 28.ª Edição do Ciclo de 
Reuniões Inter-hospitalares 
de Pediatria do Norte

12 DEZ Reunião do 
Grupo Balint 

13 DEZ Tertúlia: “Gestão 
em Saúde”

17 DEZ Debate: 
“Identidade e Género”

ACTIVIDADES DE  
CULTURA E LAZER

Exposições:

12 a 28 OUT Exposição 
de Pintura e Escultura 
por Gudrun Bartels

16 a 30 NOV Exposição 
de Desenho e Aguarela 
por Maria Abreu Silva

Concertos e Cinema:

04 OUT 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos Irregulares: 
“Sunrise: A Song of Two 
Humans/Aurora” – F. 
W. Murnau, 1927

11 OUT 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos irregulares: 
“Madame de…”– Max 
Ophuls, 1953

13 OUT Recital de piano 
por Marta Menezes – 
Homenagem a Vianna da Mota

18 OUT 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos irregulares: 
“Senso/Sentimento”– 
Luchino Visconti, 1954

25 OUT 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos irregulares: 
“Sommarnathens Leende/
Sorrisos de uma Noite de 
Verão”–  
Ingmar Bergman, 1955

08 NOV 9.º Ciclo de 
Cinema Polígonos 
irregulares: “Charulata” 
– Satyajit Ray, 1964

10 NOV Poemas com 
Melodia (Parte III): Uma 
criança, Um poeta

15 NOV 9.º Ciclo de Cinema 
Polígonos irregulares: “One 
From The Heart/Do Fundo do 
Coração”–  
Francis Ford Coppola, 1982

22 NOV 9.º Ciclo de Cinema 
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03 JAN Reunião da 
Associação de Internos 
de MGF da Zona Norte

09 JAN Reunião do 
Grupo Balint 

11 JAN a 02 MAR 11.º Curso 
de Pós-Graduação em 
Antimicrobianos  
( 6.ªs feiras e sábados)

12 e 13 JAN Recepção aos 
Internos Medicina Interna

18 JAN 28.ª Edição do Ciclo de 
Reuniões Inter-hospitalares 
de Pediatria do Norte

18 JAN Tertúlia: “ A morte é 
um dia que vale a pena viver”

18 JAN Seminário: 
“Mindfullness, 
Stress e Saúde”

25 e 26 JAN Curso para 
Internos de Formação 
Específica de Cirurgia Geral

26 JAN Reunião da 
Associação Portuguesa de 
Leucemias e Linfomas

06 FEV Reunião do 
Grupo Balint

08 FEV 28.ª Edição do Ciclo de 
Reuniões Inter-hospitalares 
de Pediatria do Norte

14 a 16 FEV 5.ª Edição do 
Congresso Internacional 
de Esclerose Múltipla

08 MAR 28.ª Edição do Ciclo de 
Reuniões Inter-hospitalares 
de Pediatria do Norte

08 MAR Seminário: 
“Mindfullness, 
Stress e Saúde”

13 MAR Reunião do 
Grupo Balint

28 e 29 MAR I Fórum de 
Pediatria do Centro Hospitalar 
Universitário de São João

29 MAR Reunião 
Plenária do Conselho 
Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

11 a 25 JAN Exposição de 
Fotografia, por Manuel Moreira

01 a 15 FEV Exposição de 
Pintura, por Catarina Amaro

01 a 15 FEV Exposição de 
Desenho, por José Bigail 

15 a 29 MAR Exposição 
de Escultura, por 
António Passarinho

15 a 29 MAR Exposição 
de Fotografia, por 
António Conde Falcão

15 a 29 MAR Exposição 
de Pintura e Desenho, 
por Lia Ferreira

Concertos e Cinema:

05 JAN Concerto de Reis, 
pelos alunos de música do 
Pallco, Performing Arts 
School & Conservatory

01 FEV Concerto: 
“Shubertíada”, com a 
apresentação da obra  
para canto e piano “Die 
Schöne Müllerin”

08 FEV 9.º Ciclo de Jazz: 
“Paulo Gomes Trio”

15 MAR 9.º Ciclo de Jazz: 
“Escola de Jazz do Porto”

OUTROS EVENTOS:

Outros:

11 JAN Ciclo de Conferências 
Às Sextas na Ordem: 
“Psiquiatria: Normalidade 
versus Doença”

23 JAN Lançamento do livro 
“Memórias de Medicina 
de Ontem – Antropologia 
da Doença – Ex-votos” da 
autoria de João Patrício 

21 FEV Cerimónia de 
atribuição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM

22 FEV Ciclo de 
ConferênciasÀs Sextas 
na Ordem:  “História 
Clínica: Ciência ou Arte?”

28 FEV Reunião do 
Conselho Superior da 
Ordem dos Médicos

22 MAR Ciclo de 
Conferências Às Sextas na 
Ordem:  “Cancro: Doença 
ou Consequência”

22 MAR Lançamento do 
livro “Folhas soltas aos 
90 anos” da autoria de 
José Tavares Fortuna

Polígonos irregulares:  “In the 
Mood for Love”/ Disponível para 
Amar”– Wong Kar-Wai, 2000

22 DEZ Concerto de Natal 
pelo Grupo Coral Mesão E(n)
Canto e Orquestra Alio Virio

29 DEZ Concerto de Natal 
pelo ensemble Medivoce

OUTROS EVENTOS:

18 OUT Ciclo de Conferências O 
Norte da Saúde: “Perspectivas 
sobre os Cuidados de 
Saúde Primários”

19 OUT Ciclo de Conferências Às 
Sextas na Ordem: “Obesidade: 
Verdades e Mitos”

20 OUT Cerimónia de atribuição 
da 5ª Distinção de Mérito em 
Gestão dos Serviços de Saúde 

24 OUT Peça de teatro: “O 
Morgado de Fafe em Lisboa”, 
de Camilo Castelo Branco

09 NOV Ciclo de Conferências 
Às Sextas na Ordem: 
“Envelhecimento e qual 
o efeito na vida”

12 NOV Assembleia Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos

18 NOV Juramento de 
Hipócrates – Porto

25 NOV Juramento de 
Hipócrates – Braga

01 DEZ Festa de Natal 
Sub-Região de Braga

08 DEZ Festa de Natal 
Sub-Região de Viana do Castelo

08 DEZ Festa de Natal 
Sub-Região de Vila Real

14 DEZ Ciclo de conferências 
SRNOM/APAH – Informática 
e o Hospital

15 DEZ Festa de Natal – Porto

21 DEZ Ciclo de Conferências Às 
Sextas na Ordem: “Da doença 
fatal à doença crónica: Cancro e 
Sida, dois exemplos de sucesso”

NATAL NA ORDEM 
Braga 01.Dez.2018; 
Vila Real e Viana 08.Dez.2018;
Porto (SRNOM) 15.Dez.2018

 8 FEV 
Paulo Gomes Trio

 15 MAR 
Escola de Jazz do Porto

 26 ABR 
José Pedro Coelho
“Passarola Voadora”

 10 MAI 
“Mano a Mano”

 24 MAI 
Hot Clube de Portugal

 28 JUN 
Jogo de Damas

 As sessões têm início pelas 22h00 
e duração de 1 hora (aprox.)

ENTRADA LIVRE

na ordem
2019
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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 atualizações, com os respetivos 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

Travessa	da	Prelada,	nº	516
4250	380	Porto
Tel.	22	606	20	57
info@pallco.pt
desconto de 20%	no	valor	da	inscrição.

 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.



Mediador Ageas Seguros

Contacte-nos:

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

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

PUB. (10/2018). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
As condições apresentadas estão sujeitas a confirmação pela Ageas Portugal e são de exclusiva utilização na Rede Médis.
Cosseguradores
Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. 
Capital Social 36.970.805 Euros 

Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.
Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo.
Pessoa Coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse número na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 12.000.000,00

saúdeexclusive

Um seguro de saúde cheio de vantagens para os membros das Ordens e Associações 
Profissionais e suas famílias com quem a Ageas Seguros tem protocolo. 

Em destaque: 
    cobertura de estomatologia, próteses e ortóteses com capitais elevados; 
    reembolsamos até 80% as despesas com medicamentos, prescritos por um médico, 
    sejam ou não comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde. 
(coberturas disponíveis nas opções 2, 3 e 4)  

Mais proteção para si e para quem lhe é especial. 

Saiba mais em www.ageas.pt/medicos

Há um serviço pessoal de saúde para cada um de nós.

Novo
Seguro 

de saúde

ordens profissionais

www.coloradd.net

Ageas Seguros | siga-nos em

www.ageas.pt
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CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

ENCONTRE A 
TRANQUILIDADE QUE 
PROCURA PARA O SEU 
EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR 
NO GINÁSIO DA SRNOM

�p�imente!

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

INSCRIÇÕES
Preencha a ficha de inscrição disponibilizada em www.nortemedico.pt e envie para centroculturacongressos@nortemedico.pt. 
Se preferir poderá contactar diretamente o Centro de Cultura e Congressos através do telefone 22 507 01 00.


