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Introdução e Contextualização 

 

O presente relatório descreve as atividades da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

(SRNOM) durante o ano de 2012. 

 

O relatório anual constitui um instrumento de gestão, integrado numa perspetiva de planeamento, 

implementação e controlo de processos e procedimentos para um melhor desenvolvimento da 

organização interna, prestação de serviços e coordenação das várias atividades. 

 

No decorrer do ano 2012 foi mantida a elaboração de relatórios intercalares trimestrais que permitiram 

ir avaliando de uma forma contínua, os resultados alcançados, quer globalmente quer de cada um dos 

departamentos em particular, sendo, por isso, importantes mecanismos de análise dos processos de 

atuação e desenvolvimento, que permitem a promoção da melhoria da qualidade, eficácia e eficiência 

da organização. 

 

A análise destes mesmos relatórios permitiu ainda detetar atempadamente desvios, face ao plano de 

atividades definido, e corrigi-los atempadamente.  

 

A nossa atividade durante o ano de 2012 manteve como pedras basilares o Estatuto da Ordem dos 

Médicos e o Código Deontológico da OM, consubstanciados no papel fundamental dos Corpos Gerentes 

da SRNOM em servir e defender os médicos, garantindo as funções essenciais de regulação de toda a 

formação médica e regulação disciplinar, na defesa da qualidade da medicina, dos doentes e do Sistema 

Nacional de Saúde, com particular ênfase no SNS. 

 

A tomada de posse dos Órgãos Regionais e Distritais deu-se no início do ano 2011, correspondendo o 

ano 2012 a metade do mandato do triénio de 2011/2013.  

 



 
O ano 2012 corresponde assim a um “ano cruzeiro” deste mandato cuja estratégia de desenvolvimento 

assentou nos seguintes pilares fundamentais: 

 

- Defender a Dignidade dos Médicos e da Medicina; 

- Defender o Direito dos Doentes à Saúde; 

- Defender a Qualidade e Autonomia da Medicina e o Ato Médico; 

- Defender a Ética e a Deontologia da Profissão Médica; 

- Defender a Eficácia e Transparência dos Mecanismos de Auto-Regulação Médica; 

- Defender a União dos Médicos.  

 

O ano 2012, à semelhança do ano anterior desenvolve-se com uma conjuntura económica e financeira 

muito negativa no nosso país, não sendo possível a atividade da SRNOM dissociar-se deste contexto. 

 

Em 2012, foram publicados um vastíssimo número de diplomas legislativos com implicações para o 

sector da saúde, alguns com impacto direto ao nível da atividade da Ordem dos Médicos. De resto, a 

legislação mais relevante produzida no âmbito da saúde está disponível para consulta em 

www.nortemedico.pt ou na revista nortemedico. 

http://www.nortemedico.pt/


 

Atividades do Ano 2012 

 

Ao longo do ano 2012, o CRN dinamizou uma agenda política ativa interna e externamente que teve em 

atenção a conjuntura económica, financeira e social que o nosso país atravessa, e englobou um 

vastíssimo conjunto de matérias essenciais para a saúde e para os médicos. Passamos assim a 

apresentar algumas destas: 

 

- A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS)  e a sustentabilidade dos doentes. Foi feito 

um alerta para a degradação da equidade no acesso aos cuidados de saúde; 

 

- A criação de desigualdades marcadas no acesso a diversos tipos de tratamentos, devido ao acordo 

assinado por 14 hospitais do Norte para uma política comum para o uso racional de medicamentos, 

dispositivos médicos e material de consumo clínico, conhecido por G14; 

 

- A qualidade do ensino pré-graduado de Medicina foi uma preocupação manifestada pela SRNOM 

junto do Reitor da Universidade do Porto, procurando ainda sensibilizá-lo para os riscos estruturais que 

o excessivo número de alunos comporta; 

 

- A Reunião Geral de Médicos, juntou cerca de 650 médicos e resultou numa manifestação sem 

precedentes de mobilização e apoio à Greve Nacional; 

 

- O estudo da Entidade Reguladora da Saúde sobre a actividade dos Centros Hospitalares, 

encomendado pelo Ministério da Saúde, pretende baralhar todos os dados sobre demografia médica e 

não tem em consideração estudos mais recentes sobre este assunto 

 

- A possibilidade de “enfermeiros de família” poderem acompanhar grávidas de baixo risco, doentes 

crónicos, prescreverem medicamentos e exames complementares de diagnóstico mereceu da parte do 

Conselho Regional Norte uma manifestação pública de repúdio à campanha inqualificável de 

descredibilização dos seus profissionais; 



 
 

- A Greve Nacional dos Médicos. Foram apresentadas as razões que motivaram a decisão de convocar a 

Greve Nacional de Médicos. As razões confluíram num tronco comum, a defesa intransigente da 

essência do SNS: o respeito pela dignidade do ser humano, a igualdade de acesso e tratamento, a 

solidariedade social, e o património indispensável das Carreiras Médicas. Neste contexto, a abertura de 

um concurso público para prestação de serviços por empresas privadas, com base no preço/hora mais 

baixo, foi um atentado à dignidade humana e profissional dos médicos e à qualidade dos cuidados de 

saúde prestados.  

Os objetivos centraram-se em pontos essenciais: 

• Implementação na prática da legislação das Carreiras Médicas, nomeadamente com a abertura de 

concursos públicos para contratação de médicos, aplicação da avaliação do desempenho e progressão 

na Carreira; 

• Manutenção da qualidade da Formação Médica pós-graduada; 

• Publicação de legislação sobre o ato médico com base na proposta devidamente fundamentada 

apresentada pela Ordem dos Médicos; 

• Respeito pelas competências médicas, centrando no médico o papel natural de coordenador das 

equipas multidisciplinares de saúde; 

• Respeito pelas capacidades formativas das Faculdades de Medicina.  

 

- A promoção de cursos privados de Medicina de qualidade e equivalências questionáveis, que podem 

comprometer seriamente o futuro da formação médica especializada. 

Perante o anúncio na comunicação social de que alunos que tivessem concluído os três anos da 

licenciatura em Ciências Biomédicas da Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário 

(CESPU) podiam licenciar-se em Medicina a partir de 2012-13, entrando directamente para o 4º ano do 

curso de Medicina da Universidade espanhola Alfonso X El Sabio, o Conselho Regional do Norte da 

Ordem dos Médicos (CRN) não deixou de manifestar a sua profunda preocupação pelo futuro da 

qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. 

Na atual situação do ensino médico em Portugal, não existe qualquer respeito pelas capacidades 

formativas das Faculdades de Medicina e têm sido promovidos cursos de qualidade questionável e 

absolutamente desnecessários, como é caso das Escolas Médicas do Algarve e de Aveiro.  



 
 

A promoção de cursos privados de Medicina ao abrigo de acordos europeus que navegam entre Bolonha 

e inopinadas diretivas europeias, comprometerão seriamente a formação médica especializada e 

reduzirão drasticamente a qualidade dos cuidados de saúde. 

Todos os estudos públicos conhecidos, sobre as necessidades de médicos e a sua distribuição 

geográfica, demonstram de forma inequívoca, que não existe necessidade de novos cursos de Medicina 

para Portugal, protocolados ou não. O atual numerus clausus dos sete cursos de Medicina, que já 

formam médicos de qualidade reconhecida há vários anos, ultrapassam claramente as necessidades 

futuras do País.  

 

- A nomeação de Diretores executivos dos Agrupamentos de saúde (ACES) do Norte. O CRN 

Manifestou a sua preocupação e perplexidade perante nomeações, para cargos de elevada 

responsabilidade e complexidade, de pessoas cujo Curriculum Vitae demonstrava uma total ausência de 

experiência profissional na área da gestão da saúde e na governação clínica, num período em que a 

prioridade deveria ser uma aposta clara na transparência de processos e na qualidade das 

competências.  

 

- A circular Normativa da ARS Norte que colocava em causa o tratamento de doentes com patologia 

respiratória crónica. O CRN recomendou, de imediato, a suspensão da aplicação da referida circular. 

 

- O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRN) tomou conhecimento das declarações do 

Presidente do Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar São João (CHSJ) em entrevista ao 

programa “Olhos nos Olhos” na TVI24 no dia 17/12/2012, que foram amplamente difundidas nos 

restantes órgãos de comunicação social.  

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada das declarações proferidas pelo Presidente do CA do CHSJ, 

o CRN lamentou profundamente que um alto dirigente da administração pública, médico inscrito na 

Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, tivesse manchado abertamente o bom nome de 

todos os profissionais que trabalham no SNS e no CHSJ, ao sugerir que os médicos, e designadamente os 

especialistas de todas as especialidades cirúrgicas do País, e em particular os do CHSJ, não cumprissem 

os seus deveres no SNS como cirurgiões e como cidadãos.  

 



 
 

Numa altura de crise social, em que todos os portugueses se sentem injustiçados, e em que o bom senso 

deveria constituir um imperativo público, as declarações produzidas foram inaceitáveis e 

contraproducentes. 

Assim, o CRN pronunciou-se publicamente sobre esta, não podendo deixar de manifestar a sua posição. 

 

- A pedido do Ministro da Saúde, foi emitido um parecer (64/2012) pelo CNECV que tenta justificar 

eticamente o racionamento em saúde, sugerindo o racionamento administrativo e introduzindo o 

racionamento com base na idade. O Conselho Nacional Executivo não podia simplesmente ignorar este 

parecer, tendo contestado o mesmo publicamente em respeito pelo princípios fundamentais plasmados 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que têm como base a igual dignidade de todos os seres 

humanos, e em defesa da verdadeira equidade nacional no acesso aos cuidados de saúde e do combate 

eficaz e coerente ao desperdício, apoiado em mais organização e eficiência máxima das unidades de 

saúde.  

 

A atividade do Conselho Regional do Norte a nível nacional e regional está documentada, 

designadamente nas revistas da Ordem dos Médicos e em vários órgãos de comunicação. Para a tomada 

de decisão do CRN foi mantida a auscultação, comunicação regular e a promoção de reuniões com 

médicos, com as Comissões Regionais Consultivas, com os Conselhos Distritais, com alunos de Medicina 

e respectivas direcções de Associações de Estudantes, com directores das Escolas Médicas, com 

dirigentes sindicais, com directores clínicos, entre muitos outros. 

 

A representação do Conselho Regional do Norte em eventos de cariz público foi regular e constante ao 

longo de todos os meses do ano. Especificamente, a posição pública do seu presidente, Miguel 

Guimarães, foi incisiva e difundida através de canais de comunicação internos e externos, e 

nomeadamente através dos meios digitais (correio electrónico, redes sociais e portal). 

 

Dos seus inúmeros discursos transcreve-se no presente relatório o - discurso apresentado no Juramento 

de Hipócrates - por se tratar de um momento solene na vida dos jovens médicos e por se realizar no 

final do ano, o que acabou mais uma vez por se traduzir num balanço objetivo dos desafios colocados 

aos médicos e à sua Ordem durante o ano de 2012. 



 
Transcrição do Discurso do Dr. Miguel Guimarães no JURAMENTO DE HIPÓCRATES 2012 

 

“Na cerimónia do Juramento de Hipócrates de 2011 iniciei a minha intervenção revisitando os artigos 

4º e 6º do Estatuto da Ordem dos Médicos. E fi-lo para recordar questões essenciais que nos devem 

acompanhar durante a nossa vida como médicos e cidadãos.  

O respeito pelo direito à saúde de todos os seres humanos, o exercício de uma medicina humanizada, a 

defesa e a observância constantes da ética e da deontologia, a defesa da qualificação profissional 

médica, a defesa do SNS e da Carreira Médica, a defesa de um ensino médico de qualidade, a defesa da 

organização dos serviços de saúde, a defesa intransigente das competências médicas, a promoção da 

segurança dos doentes e dos próprios médicos, a participação activa no ensino pós-graduado, são 

matérias distintas que resultam em última análise na defesa dos legítimos interesses dos médicos e dos 

doentes e do seu direito a uma medicina qualificada. 

A situação de crise que o nosso País e a Europa atravessam, centra-se nas suas raízes mais profundas 

nos valores e princípios que servem de fundações à nossa própria democracia. A educação e a justiça 

social têm aqui um papel nuclear pois serviram de mola activadora das muitas aberrações que 

atingiram a nossa sociedade nos últimos 30 anos. Perdeu-se o respeito pelos outros e por nós 

próprios. Só assim foi possível que princípios económicos e financeiros sem base estrutural sólida 

pudessem ter sucesso sem contraditório forte durante tanto tempo.  

Temos agora, todos em conjunto e cada um de nós, a obrigação de contribuir activamente para a 

reforma de todo este sistema. O nosso papel já não pode apenas centrar-se nas questões da Saúde. 

Temos que ir mais além, para preservar as grandes conquistas sociais da nossa democracia. E não 

podemos vacilar. Só assim podemos defender de forma justa e equilibrada o direito à dignidade de 

todos os seres humanos. 

Na Saúde foram muitas as medidas decretadas e aplicadas por este Governo. Umas presumivelmente 

necessárias, outras completamente dispensáveis e incompreensíveis, e algumas inaceitáveis pois 

constituem uma ameaça aos direitos dos doentes e à dignidade do exercício da profissão médica. 

Todas com o único intuito de diminuir os custos em saúde. A qualquer preço. De tal forma que a 

percentagem do PIB para a saúde diminuiu drasticamente nos dois últimos anos. E no orçamento de 

Estado para 2013 a situação tende a agravar-se ainda mais.  

Por outro lado, reformas de fundo que permitam dotar todo o sistema de mais equidade, rigor, 

responsabilidade, transparência e qualidade e diminuir os custos de forma sustentada, não foram até ao 

momento apresentadas ou discutidas. O estado da saúde merece de todos nós, médicos e potenciais 

doentes, uma reflexão cuidada e consequente. Existem muitos motivos para preocupação em relação ao 

futuro da nossa saúde.  



 
A Ordem dos Médicos e o Conselho Regional do Norte estão atentos e determinados a lutar por um 

futuro melhor, para os médicos e para os doentes. No cumprimento das suas competências e 

responsabilidades foram várias as intervenções e iniciativas da Ordem que merecem hoje ser 

lembradas: 

. Na defesa da qualidade da formação pré-graduada, combatemos a existência de mais cursos de 

medicina e aqueles que não nos oferecem garantias de competência por todos os motivos publicamente 

apresentados (cursos de medicina do Algarve e de Aveiro e curso privado de medicina bietápico 

envolvendo a CESPU e a Universidade Alfonso X El Sabio de Espanha).  

Simultaneamente, defendemos o respeito integral pelas capacidades formativas das Faculdades de 

Medicina e a eliminação imediata de 15% de vagas exclusivas para licenciados. Portugal não se pode 

dar ao luxo de oferecer duas licenciaturas a algumas pessoas. Ou estar a investir na formação de 

médicos para exportação.  

A OM tem o dever e a obrigação de exigir qualidade em todos os processos que conduzem à formação 

de médicos. Para que não seja comprometido o futuro dos jovens médicos e a própria qualidade dos 

cuidados de saúde. Todos temos o dever de ter um papel mais relevante na defesa do direito dos 

doentes a uma medicina qualificada e aproximar em definitivo a formação pré e pós-graduada. É 

necessário melhorar a ponte entre a Academia e a Enfermaria.  

Por isso, defendemos que é obrigatório integrar e alinhar as capacidades formativas das Escolas 

Médicas com as capacidades formativas dos serviços idóneos para formar especialistas. É a única 

solução que temos de garantir a formação específica e especializada a todos os candidatos de forma a 

que não existam em Portugal médicos de primeira e de segunda categoria.  

De resto, e porque consideramos essencial a existência de uma boa organização dos cuidados de saúde, 

a OM está a patrocinar um estudo sobre necessidades em saúde e demografia médica para os próximos 

anos, coordenado pela Prof. Paula Santana. Os resultados preliminares já existem e os resultados finais 

serão revelados muito brevemente. 

. No diálogo e trabalho permanente com as direcções regionais e nacionais das AE’s e os jovens 

médicos (através do CNMI) e no clima de bom entendimento com as direcções das Escolas Médicas e 

do CNIM, que tem permitido uma abordagem mais eficaz de todos os problemas relacionados com a 

formação pré-graduada e o início da formação pós-graduada (conhecimento da revisão do programa 

curricular dos cursos de medicina, revisão do regulamento do Internato Médico e da prova Nacional 

de Seriação). 

. No estímulo constante aos Colégios de Especialidade da OM para que a revisão e actualização dos 

programas de formação e a fundamentação da atribuição das idoneidades e capacidades formativas aos 



 
vários serviços seja realizada de forma regular e transparente, no sentido de proporcionar a formação 

mais adequada a cada médico. A este propósito não aceitamos, que com base em argumentos de 

limitações orçamentais, sejam proibidos estágios durante o internato complementar, que têm a 

aprovação dos Colégios de Especialidade, do Conselho Nacional para a Pós-Graduação, dos Serviços 

formadores e dos médicos internos. 

. Na Greve Nacional de Médicos que a OM apoiou de forma inequívoca e que se traduziu num 

movimento único de cidadania e responsabilidade em defesa do património genético do SNS e da 

qualidade dos cuidados de saúde. Os dias 11 e 12 de Julho de 2012 marcaram uma nova e decisiva 

etapa na defesa da maior conquista da democracia portuguesa: o direito à saúde e à dignidade do ser 

humano.  

A manifestação de Unidade e Solidariedade dos médicos estendeu-se a todos os cidadãos. Para o 

sucesso desta Greve e deste amplo movimento contribuíram muitos factores: as políticas de saúde 

erradas; o sentimento de violação da dignidade de todos os profissionais de saúde e dos doentes; a 

progressiva sensação de perda que atingiu o âmago de todos os médicos; a determinação de um 

movimento de ‘médicos unidos’ que, nas redes sociais, exigiu uma tomada de posição firme e sem 

concessões; a estratégia assumida, adoptada e defendida pelos Sindicatos Médicos e pela Ordem dos 

Médicos; o empenho e solidariedade de todas as organizações médicas; o papel catalisador das 

Associações de Doentes e de outros movimentos de cidadania; a participação e o grito de revolta de 

todos os médicos.  

Permitam-me, no entanto, realçar a organização exemplar dos corpos directivos nacionais e regionais 

dos Sindicatos Médicos (FNAM e SIM). A decisão de convocar uma Greve Nacional não é fácil, e a sua 

gestão tem um elevado nível de dificuldade. A sua dedicação e firmeza nesta causa foram exemplares. 

Quero também destacar o papel essencial protagonizado pelo nosso Bastonário, José Manuel Silva, 

que conseguiu gerir de forma sábia e destemida o apoio da Ordem dos Médicos a uma Greve justa e 

necessária.  

A Greve foi em si mesma uma vitória moral. Uma vitória da razão e da nobreza de carácter sobre a 

prepotência que reina no estado da nação. Uma vitória da educação e do respeito sobre a crise de 

valores e princípios que nos atingem diariamente. Uma vitória do património do SNS sobre a sua 

constante violação e desmantelamento. 

 

. Os Sindicatos Médicos e os Ministérios da Saúde e das Finanças assinaram um acordo no passado dia 

14 de Outubro. Este acordo, considerado positivo pelo CRN da OM, defende e preserva o património 

das Carreiras Médicas. A solução de compromisso alcançada contempla condições aceitáveis do ponto 



 
de vista da dignidade profissional, contrariando a desregulação contratual verificada nos últimos anos 

e da qual os jovens médicos eram as primeiras vítimas.  

Por outro lado, respeita os princípios fundadores da Carreira Médica e do Serviço Nacional de Saúde, 

com a abertura de concursos públicos e a garantia de uma progressão na carreira com base na 

qualificação técnica e científica, respeitadora do mérito e competência profissionais. Define ainda 

condições para o exercício clínico na área da Medicina Geral e Familiar que, embora não totalmente 

adequadas e em absoluta correspondência com o pretendido pelos nossos Sindicatos, poderão 

contribuir para melhorar o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde.  

De resto, ultrapassadas as difíceis condições políticas actuais, a possibilidade de voltar a negociar, 

dentro de dois anos, a Carreira Médica e a respectiva grelha salarial, fica como um sinal de esperança 

num futuro melhor para todos os médicos. 

. A negociação entre a Ordem e o Ministério da Saúde também está em curso. Neste âmbito, estão 

neste momento em cima da mesa questões essenciais de que não vamos abdicar, e que no seu conjunto 

garantem a qualidade em saúde que todos temos a obrigação de exigir: 

 

1. A aplicação na prática da Carreira Médica, que constituí a garantia de um SNS em que a qualidade 

da medicina é permanentemente actualizada e renovada (por isso não concordamos com o despacho 

15630/2012, cuja finalidade é a abertura de um concurso restrito para contratação de médicos 

especialistas, violando o princípio de liberdade de acesso à função pública e colocando em causa 

referenciais de transparência, equidade e igualdade de oportunidades na administração pública, desta 

forma não cumprindo os preceitos constitucionais que deveria garantir; assim defendemos que os 

concursos públicos para a Carreira Médica sejam abertos a todos os médicos habilitados e 

interessados em concorrer); 

2. A transparência de processos e procedimentos nas nomeações de gestores públicos (por isso nos 

insurgimos publicamente contra a nomeação dos directores executivos para os ACES da região norte 

pela sua total ausência de experiência profissional na área da gestão da saúde e na governação clínica);  

 

3. A consagração do respeito pelas competências médicas e o papel essencial do médico como 

coordenador e líder das equipas multidisciplinares de saúde, condição fundamental para uma reforma 

positiva do SNS (por isso rejeitamos a Circular Normativa da ARS Norte que colocava em causa o 

tratamento de doentes com patologia respiratória crónica, intentamos uma acção administrativa 

especial contra a ERS e a sua deliberação que permitiu autonomia aos técnicos de MFR e não 

aceitamos a possibilidade de os “enfermeiros de família” poderem acompanhar de forma autónoma 



 
grávidas de baixo risco, doentes crónicos, prescreverem medicamentos e exames complementares de 

diagnóstico e contrariamos enérgica e fundamentadamente a defesa dos benefícios dos partos em 

casa; temos sido também exigentes na questão da Emergência Médica e dos Técnicos de Ambulância 

de Emergência (TAE’s), no que diz respeito aos protocolos de actuação e coordenação médica); 

4. A publicação de legislação sobre o acto médico com base na proposta devidamente fundamentada já 

apresentada pela OM e já positivamente avaliada pelo MS; em nome do direito constitucional dos 

doentes à protecção da saúde e conforme aos padrões de qualidade que sempre defendemos;  

5. A alteração do modelo de receita médica de modo a conferir aos doentes o poder de escolher o 

medicamento do princípio activo prescrito (que foi recentemente parcialmente assegurado no 

Despacho 15700/2012 que consagra a possibilidade de o doente exercer o direito de opção durante o 

acto médico; falta assegurar que o sistema informático seja inteiramente compatível com a prescrição 

do médico e a opção do doente); a reacção adversa da ANF ao despacho publicado faz-nos pensar que 

estamos no bom caminho; de resto, a OM recordou publicamente a ausência de impacto significativo 

da legislação sobre DCI na quota de mercado dos genéricos e a necessidade de definir um modelo de 

receita médica que defenda o doente; 

6. A participação da OM na definição de protocolos terapêuticos e de utilização e reutilização de 

dispositivos médicos. O parecer produzido recentemente pela APB consubstancia uma posição 

equilibrada, informada e com verdadeiras preocupações éticas e sociais.  

De facto, a defesa da verdadeira equidade no acesso aos cuidados de saúde em todas as instituições 

do SNS e o combate eficaz e coerente ao desperdício com base em mais organização e eficiência 

máxima das unidades de saúde, são condições prévias absolutamente essenciais para que se 

considere a possibilidade de discutir na sociedade de forma aberta e abrangente a questão das 

prioridades éticas com base em critérios de legitimidade e justiça.  

A discussão deve ser centrada precisamente em prioridades éticas em saúde, como sugere a APB, e não 

em racionamento administrativo como foi recentemente sugerido. Na verdade “o estabelecimento de 

prioridades na saúde para ser eticamente aceitável pressupõe que situações mais graves tenham 

prioridade sobre situações menos graves”. De resto, a proposta de adoção do utilitarismo no acesso aos 

cuidados de saúde sugerida pelo parecer do CNECV, a propósito da discriminação com base na idade, é 

contrária aos princípios fundamentais plasmados nos direitos humanos que têm como base a igual 

dignidade de todos os seres humanos; 

. A nova legislação (portaria 287/2012) que estabelece as regras de licenciamento das clínicas e 

consultórios médicos, já mereceu a contestação do CRN  por não salvaguardar os direitos adquiridos e 

não se aplicarem as mesmas regras ao SNS. A aplicação prática desta portaria poderá, no prazo 

estabelecido de um ano, significar o encerramento de muitos consultórios médicos que servem, em 



 
cuidados de proximidade, muitos doentes das regiões mais periféricas do País. O apoio jurídico da 

SRN foi desde logo iniciado e com alguns resultados positivos. Defendemos a revisão deste diploma 

no sentido da equidade entre os serviços públicos e privados e no superior interesse dos doentes.  

.  A Ordem dos Médicos decidiu fornecer aos seus associados uma nova cédula profissional com 

certificado digital qualificado (uma ambição antiga da OM nunca concretizada devido aos elevados 

valores envolvidos), a qual procura responder a um conjunto de exigências que hoje são colocadas aos 

médicos do ponto de vista informático. Na salvaguarda da segurança de todos os registos clínicos, dos 

doentes e dos próprios médicos. Nenhum médico, para ter acesso gratuito à sua nova cédula 

profissional, tem de subscrever qualquer conta no banco que está a patrocinar em cerca de 1.4 M€ este 

projecto. 

. Na sequência da aprovação na AR da Lei-Quadro das Associações Públicas Profissionais (que aguarda 

publicação) a OM iniciou o processo de revisão do seu Estatuto e já tem uma proposta apresentada 

pelo CRN e pelo Bastonário que está a ser debatida em CNE, e será dentro em breve divulgada a todos 

os médicos. Os novos Estatutos terão de incluir todos os documentos estruturantes da OM, como é o 

caso do Código Deontológico, Regulamento Disciplinar, Regulamento de Inscrição e Regulamento de 

Autonomia. É uma oportunidade ímpar de tornar a OM mais eficiente sem perda da sua 

democraticidade, e resolver temas mais fracturantes como por exemplo a questão da atribuição de 

autonomia ou a da recertificação integrada no conceito de Carreira Médica. 

. Muitas outras intervenções e iniciativas da Ordem dos Médicos, de que resultaram centenas de 

posições públicas na defesa dos doentes, dos médicos e do SNS, poderiam ser hoje lembradas. Do valor 

excessivo das taxas moderadoras até à intenção de diminuir o número de camas hospitalares, muitas 

foram as medidas implementadas ou tentadas pelo MS, que colocam claramente em causa a base do  

 

nosso Estado Social, o SNS. Tudo ao abrigo da sua sustentabilidade. O MS não quer entender que ela é, 

antes de mais, obrigatória e uma questão de vontade política. Ou então tem outra estratégia que não 

quer publicamente assumir. De resto, é fácil de compreender que a garantia do direito à saúde deva 

ser uma prioridade pública. Não podemos continuar a aceitar que tudo se faça em nome da crise e da 

Troika. É precisamente nos momentos de crise que se deve apostar mais na solidariedade social e nas 

questões prioritárias, distinguindo o essencial do acessório. Para que se possam alcançar os objectivos 

desejados e pretendidos. E o País possa sair da crise em que se encontra.  

Cada vez é mais difícil de acreditar, que seja possível manter, nas circunstâncias todos os dias 

anunciadas, um SNS em que a equidade no acesso, os custos dos cuidados prestados e a qualidade da 

medicina constituam um triângulo central, socialmente justo e equilibrado. Todos somos necessários 

para defender a Saúde dos Doentes e do País. 



 
Neste momento solene e festivo para todos vós não posso deixar de recordar a Maria João Flores 

Lima Bernardes (Maria João Bernardes), que hoje em circunstâncias normais deveria estar aqui 

connosco a fazer o Juramento de Hipócrates. Infelizmente, tal não é possível. Perdemos um ser 

humano excepcional no seio da nossa grande família. O seu exemplo ímpar de dedicação, coragem, 

educação, lucidez, resistência e nobreza de carácter, deve ser recordado, como uma intensa e bela 

caminhada em direcção ao topo da montanha.  

É também a pensar nela que temos a obrigação de não desistir e de fazer cada vez melhor. Com estas 

curtas palavras de homenagem queremos manter viva a sua presença na nossa memória individual e 

colectiva e guardá-la também na Casa de Todos os Médicos. 

É com muito orgulho que os médicos exercem a sua missão ao serviço da Saúde e da Vida, no respeito 

pela dignidade do ser humano, pela Ética Médica e pelo Código Deontológico, desempenhando uma 

relevante função social ao serviço do Homem e da comunidade. Neste sentido é para nós um 

privilégio poder servir os doentes e o País. E fazêmo-lo com responsabilidade disciplinar, civil e penal, 

o que parece não acontecer em muitas outras actividades, como todos os portugueses bem sabem.  

Os médicos têm sido os principais responsáveis pela melhoria da qualidade dos cuidados de saúde 

prestados aos cidadãos e pelo sucesso internacional do nosso SNS cujos méritos são regularmente 

relatados pela OCDE e pela OMS. Os médicos portugueses são internacionalmente reconhecidos como 

excelentes profissionais, e os que mais prestigiaram um serviço público em Portugal e no Resto do 

Mundo. Sentem todos os dias o peso da responsabilidade dos seus actos médicos potencialmente 

influenciarem e determinarem a vida de outros seres humanos, e que qualquer erro ou descuido pode 

ser fatal ou impossível de corrigir.  

A sociedade confere-nos o direito de autonomia, de nos autorregularmos, e em troca exige da nossa 

parte competência, rigor e responsabilidade no exercício da nossa profissão. A actualização 

permanente de conhecimentos constituí um dever inerente à condição de ser médico e à progressão 

na carreira profissional.  

Provavelmente não existe outra profissão liberal em que as capacidades teóricas e de desempenho 

sejam tão permanentemente avaliadas e vigiadas. E não será por acaso, que as várias sondagens 

realizadas ao longo dos anos, revelam que os médicos são os profissionais em quem a população 

portuguesa deposita maior confiança. 

A Ordem dos Médicos é uma instituição com o prestígio e a dignidade que lhe é conferido por todos 

os médicos que diariamente exercem o seu papel na sociedade de forma diversa e deixam, a sua 

marca de cidadania indelevelmente associada à sua profissão, ao seu saber, ao seu sentir, ao seu ser. 

A existência de uma Ordem dos Médicos sólida e consequente, depende muito de todos vós.  



 
A nossa educação, atenção, disponibilidade, serenidade e conhecimento, ajudam-nos a ser mais 

responsáveis e a transmitir mais felicidade e confiança a todos aqueles que nos procuram. Nos 

momentos bons e menos bons.  

Todos querem viver no topo da montanha, mas lembrem-se que a felicidade e o crescimento ocorrem 

quando a estamos a escalar. 

Em nome da SRNOM aproveito esta oportunidade, para vos dar os parabéns e desejar as maiores 

alegrias pessoais e profissionais, extensíveis a todos os jovens mestres em medicina. O nosso sincero e 

sentido agradecimento por terem abraçado esta Nobre profissão. São vocês, e todos os outros jovens 

médicos presentes e futuros, o núcleo da massa crítica essencial que regularmente tem permitido a 

evolução da medicina portuguesa e de todo o Sistema Nacional de Saúde, conduzindo a saúde 

portuguesa a patamares superiores de qualidade a nível internacional. 

Têm o direito mas também o dever de manter viva a arte do exercício da medicina, dedicando uma 

parte substancial do vosso tempo aos seres humanos doentes. 

E nunca esquecendo que a ética e qualidade nos devem acompanhar sempre nos actos médicos 

praticados, prevalecendo sobre todas as outras matérias. É que, em última análise, dependem mais de 

nós, médicos, e menos dos outros. 

 

 

Deixo-vos por agora com o desejo de que todos nós possamos encontrar nas nossas diferenças aquilo 

que nos une. Como ontem, hoje e no futuro. A Bem dos Doentes, da Medicina, do SNS e do País. 

Bem Hajam. 

Um Feliz Natal e um Bom Ano de 2013. 

Muito obrigado pela Vossa atenção.” 

 

 

 

 

 

 



 

1. Reuniões e Representações 

Durante o ano 2012 o Conselho Regional do Norte esteve presente em 339 Reuniões e Representações. 

Em algumas destas interveio diretamente como palestrante ou moderador. As reuniões efetuadas ao 

longo do ano são o reflexo da diversidade e abrangência dos assuntos relacionados com a SRNOM. 

Nestas estão incluídas as reuniões com as várias Comissões Regionais Consultivas e com os 5 distritos 

Médicos do Norte (Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real). 

Apresentam-se de seguida as respetivas listagens por mês. 

Janeiro 

Data Reuniões 

2-Jan Reunião de CRN, na SRNOM 

4-Jan Reunião da Comissão da Cultura e Lazer, na SRNOM 

4-Jan 
Reunião com os Presidentes das Associações de Estudantes das Escolas de 
Medicina, na SRNOM 

4-Jan 
Reunião com grupo de médicos do IPS Porto sobre Triagem Clínica de dadores de 
Sangue, na SRNOM 

6-Jan Reunião de CNE, na OM em Lisboa 

9-Jan 
Reunião da Comissão de Acompanhamento do Centro de Convívio Luz Soriano, 
na SRNOM 

9-Jan Reunião do Dr. António Pereira da AMA, na SRNOM 

9-Jan Reunião com o Diretor do Hospital CUF, na SRNOM 

9-Jan Reunião de CRN, na SRNOM 

11-Jan Reunião do Núcleo para a Cooperação com os Países Lusófonos, na SRNOM 

11-Jan Reunião com Dr. Carlos Martins sobre as próximas "Net Talks", na SRNOM 

12-Jan 
Reunião da Comissão Consultiva para o Desenvolvimento Profissional Contínuo, 
na SRNOM 

13-Jan Reunião de CNE, na OM em Lisboa 

17-Jan 
Reunião com Dra. Fátima Henriques do Banco Santander Totta no âmbito do 
protocolo celebrado para emissão da Cédula Profissional dos Médicos com 
assinatura qualificada, na SRNOM 

17-Jan 
Audição com o Coordenador do Grupo de Trabalho sobre a “Prescrição por DCI”, 
na Assembleia da República 

18-Jan Reunião da Comissão Consultiva de Ensino e Educação Médica, na SRNOM 

20-Jan Reunião de CNE, no Estádio do Dragão 

23-Jan Reunião com Dr. Pedro Moura Reis, na SRNOM 

23-Jan 
Reunião com Distrito Médico Viana do Castelo sobre as obras de reabilitação da 
Sede Distrital de Viana, na SRNOM 

23-Jan Reunião de CRN, na SRNOM 

24-Jan 
Reunião com Prof. Doutor Rodrigo de Carvalho, da firma Rodrigo Carvalho & M. 
Gregório, SROC Lda, no âmbito da Auditoria à OM, na SRNOM 

25-Jan Reunião Comissão de Actividades Culturais e de Lazer, na SRNOM 

26-Jan 
Reunião com Dr. José Manuel Pavão do Núcleo de Cooperação com os Países 
Lusófonos, na SRNOM 

27-Jan Reunião de CNE, na SRNOM 

27-Jan Reunião com representantes do Museu da Presidência da República, na SRNOM 

30-Jan Reunião com Dr. Eurico Castro Alves, na SRNOM 

30-Jan Reunião de CRN, na SRNOM 



 
  

Data Representações 

5-Jan 
Reunião promovida pela APEGSaude com Conselho de Administração do CHSJ 
sobre "Medidas para a Eficiência Económica e a Qualidade Assistencial nos 
próximos anos, na Aula Magna FMUP 

9-Jan 
Sessão Comemorativa do 10º Aniversário da Instalação do Executivo Municipal, 
nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Porto 

13-Jan 
Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da AEFMUP para o mandato 2012, na Aula 
Magna da FMUP 

13-Jan Inauguração oficial do 12º Congresso Nacional de Bioética, na SRNOM 

13-Jan 
Sessão de Abertura 2º Congresso da Associação Luso-Galaica de Endocrinologia, 
Diabetes e Metabolismo, no Hotel Axis Ofir 

16-Jan Tomada de Posse do Conselho de Administração do IPO Porto 

16-Jan Tomada de Posse do Conselho de Administração do CHVNGE 

16-Jan Cerimónia de Comemoração de um ano de mandato, na SRNOM 

16-Jan 
Conferência / Debate "O Desafio das Políticas de Saúde para 2012", na Sede 
Distrital PSD Porto 

20-Jan Cerimónia de Inauguração da ampliação da FMUP 

20-Jan Fórum sobre Regulação Profissional, na Biblioteca Almeida Garret 

28-Jan 
Encontro Nacional sobre a Sustentabilidade da reforma dos CSP, no Hotel D. 
Luís em Coimbra 

31-Jan 
Abertura da Exposição "Cartas Náuticas do Navio Gil Eannes", na sala de 
exposições do Navio 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Fevereiro  
Data Reuniões 

 

3-Fev 
Reunião com Dr. Varejão Pinto, Director Clínico do Hospital da Prelada, na 
SRNOM 

3-Fev Reunião com o grupo "Médicos Unidos", na SRNOM 

6-Fev Reunião com Reitor da Universidade do Porto, na Reitoria 

6-Fev Reunião de CRN, na SRNOM 

7-Fev Audiência Ministro da Saúde, no Ministério da Saúde 

9-Fev Reunião com o European Design Center EDC Portugal, na SRNOM 

10-Fev Reunião de CNE, na OM Coimbra 

13-Fev 
Reunião Prof. Doutor Álvaro Nascimento, Prof. Sofia Salgado, Prof. Sofia Silva da 
Universidade Católica Portuguesa, no âmbito de uma parceria para a realização 
do Master em Gestão de Unidades de Saúde, na SRNOM 

13-Fev Reunião de CRN  

15-Fev Reunião com Director Clínico da ULSM, Dr. Fernando Rosa, na SRNOM 

15-Fev 
Reunião com Dr. Fernando Rente no âmbito da publicação do livro 
“Psicopatologia da Arte”, na SRNOM 

15-Fev Reunião com representantes da Associação Médica Brasileira, na SRNOM 

16-Fev Reunião da Comissão Consultiva de Deontologia e Ética Médica, na SRNOM 

17-Fev Reunião do Núcleo para a Cooperação com os Países Lusófonos, na SRNOM  

17-Fev 
Reunião com os auditores da firma Rodrigo Carvalho & M. Gregório, SROC Lda, 
no âmbito da Auditoria à OM, na SRNOM 

17-Fev 
Reunião com a Comissão Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer e o 
perito em Jazz, José Duarte, na SRNOM 

20-Fev Reunião do Conselho Nacional de Tesoureiros, na OM em Coimbra 

20-Fev 
Entrega dos Relatórios Globais das Auditorias de Contas, Processos e 
Procedimentos feitos pela firma Rodrigo Carvalho e M. Gregório, na OM 
Coimbra 

24-Fev Reunião de CNE, na OM Coimbra 

27-Fev Reunião Geral de Colégios, na SRNOM 

27-Fev Reunião Geral de Médicos, na SRNOM 

29-Fev Reunião com o júri do Concurso da Obra Luz Soriano, na SRNOM 

29-Fev 
Reunião da Comissão Consultiva para a Promoção de Actividades Científicas, na 
SRNOM 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Data Representações 

2-Fev Palestrante no Módulo formativo do Mestrado de Medicina Farmacêutica "The 

Healthcare Marketplace", no Auditorium GlaxoSmithKline 

4-Fev Cerimónia do Juramento de Hipócrates da Secção Regional do Centro, no Auditório 

dos Hospitais da Universidade de Coimbra 

8-Fev Debate Fórum Portucalense "Portugal - Que destino?", no Hotel Infante Sagres 

10-Fev Reunião de criação do grupo de ex-alunos da Universidade de Barcelona em 

Portugal, na SRNOM 

10-Fev Comemoração dos 15 anos de Transplante de Células Estaminais Hematopoiéticas 

e 20 anos de ligação à EORTC, na Aula Magna da FMUP 

11-Fev Apresentação do livro de Dr Fernando Reis Lima “Retratos da Minha Vida”, na 

SRNOM 

15-Fev Apresentação da EDC – Constituição da MedSim Portugal – Centro de Treino 

Avançado para Equipas Médicas, no Teatro do Campo Alegre 

16-Fev Cerimónia de Abertura 10th Medinterna International Meeting, no Hotel Ipanema 

Park 

17-Fev Apresentação do projecto e-Patient Centric, na Aula Magna da FMUP 

17-Fev Apresentação do Livro "O Percurso da saúde: Portugal na Europa", no Auditório do 

IPATIMUP 

17-Fev Sessão Solene Comemorativa do XXXVIII Aniversário da Universidade do Minho, no 

Salão Medieval 

18-Fev Conferência do Bastonário da OM "Um ano de mandato – que mudanças?", na 

SRNOM 

23-Fev 3as Jornadas de Factores de Risco e Orientações Clínicas em Cuidados de Saúde 

Primários, na Fundação Eng. António Almeida 

27-Fev Homenagem ao Professor Daniel Serrão, no Auditório da Junta de Freguesia de 

Paranhos 

29-Fev Comemorações do Dia da FMUP 2012, na Aula Magna da FMUP 

 



 
Março 

Data Reuniões 

1-Mar Reunião de CRN, na SRNOM 

2-Mar Reunião de CNE, na SRNOM 

5-Mar Reunião de CRN, na SRNOM 

9-Mar Reunião de CNE, na OM Coimbra 

12-Mar Encontro com Secretário-Geral do Partido Socialista, na SRNOM 

12-Mar Reunião do Júri do concurso da obra Luz Soriano, na SRNOM 

12-Mar Reunião de CRN, na SRNOM 

13-Mar Reunião do Conselho Nacional de Tesoureiros e do Fundo de Solidariedade, na OM 

em Coimbra 

14-Mar Reunião do Núcleo para a Cooperação com os Países Lusófonos, na SRNOM 

15-Mar Reunião com Prof. Doutor Rodrigo de Carvalho, da firma Rodrigo Carvalho & M. 

Gregório, SROC Lda, no âmbito da Auditoria à OM, na SRNOM 

16-Mar Reunião de CNE, na OM em Lisboa 

19-Mar Reunião com Prof. Doutor Levi Guerra e Dra. Margarida Negrais sobre a 

apresentação do livro “Rim Artificial – Uma História de Afectos”, na SRNOM 

19-Mar Reunião com Dr. António Massa sobre Política do Medicamento, na SRNOM 

19-Mar Reunião com os Presidentes das Associações de Estudantes das Escolas de 

Medicina, na SRNOM 

21-Mar Reunião com Dra. Maria José Silva da ULSM sobre a idoneidade do Serviço de 

Neurologia, na SRNOM 

22-Mar Reunião com Médicos Internos, na SRNOM 

23-Mar Reunião com Direcção da ERS no âmbito do Protocolo a celebrar entre a ERS e a 

OM, na ERS 

23-Mar Reunião com Diretores Clínicos, Centros de Saúde e ACES da Região Norte, na 

SRNOM 

27-Mar Reunião do Júri do concurso da obra Luz Soriano, na SRNOM 

27-Mar Reunião de CRN, na SRNOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Data Representações 

6-Mar Sessão Solene de Comemoração do 36º Aniversário da Fundação da Associação dos 

Doentes Renais do Norte de Portugal, no Centro Social da Associação  

8-Mar Comemorações do Dia Internacional da Mulher - A Saúde da Mulher no Alto Minho, 

no auditório do IPVC 

16-Mar Comemoração do 20º Aniversário da Introdução da Bioética Científica, no Auditório 

do Novo Edifício da FMUP 

23-Mar Jornadas do Internato Médico 2012, no Museu Convento de Lóios em Santa Maria 

da Feira 

23-Mar Palestra no CH Tâmega e Sousa no âmbito dos novos desafios para o Internato 

Médico 

24-Mar Jantar de Beneficência a favor do Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro, no Hotel Sheraton 

28-Mar Sessão de Abertura do 9º Simpósio da Fundação BIAL "Aquém e Além do Cérebro", 

na SRNOM 

29-Mar Cerimónia de Abertura do Curso Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do CHSJ, 

no Hotel Porto Palácio 

30-Mar Semana Temática da Saúde. Participação na sessão "Empregabilidade na Saúde: 

Passará o futuro pela saída de Portugal?", na Escola de Ciências da Saúde da UM 

30-Mar 1ª Sessão "do médico para os médicos: O envelhecimento é um processo 

patológico? Trata-se?", na SRNOM 

 



 
Abril 

Data Reuniões 

2-Abr Reunião com Dr. Eurico Castro Alves, na SRNOM 

2-Abr Reunião de CRN e CNMI, na SRNOM 

3-Abr Reunião Conselho Distrital do Porto, na SRNOM 

3-Abr Reunião com Prof. Doutora Corália Vicente e jornalista Rui Martins no âmbito da 
publicação do livro “Gomes da Silva – Médico de Causas”, na SRNOM 

5-Abr Reunião de CNE, na OM Porto 

11-Abr Reunião com Intersalus, na SRNOM 

12-Abr Reunião de CRN, na SRNOM 

13-Abr Reunião de CNE, na SRNOM 

17-Abr Reunião com Direcção da ERS, na ERS 

23-Abr Reunião de CRN, na SRNOM 

23-Abr Reunião de CNE, na OM Coimbra 

 

 

Data Representações 

13-Abr Encontro Europa-África-América de Saúde no âmbito do IV Congresso do Sistema de 
Saúde Português, no Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte 

16-Abr Sessão de Abertura das Comemorações dos 30 anos da AEFMUP, na Aula Magna da 
FMUP 

16-Abr Orador na mesa redonda sobre "Empregabilidade em Medicina", na Aula Magna da 
FMUP 

19-Abr XVI Congresso Nacional de Medicina, no Centro Congressos dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra 

20-Abr XVI Congresso Nacional de Medicina, no Centro Congressos dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra 

20-Abr Conferência sobre a Directiva Europeia 2011-24-EU, na Fundação Eng. António 
Almeida 

20-Abr Relançamento do Semanário Grande Porto, no Palácio da Bolsa 

23-Abr Fórum "Futuro do Internato Médico", na SRNOM 

24-Abr Abertura do Concurso Público da Obra Luz Soriano, na SRNOM 

27-Abr Cerimónia de Abertura da XXIV Edição das Jornadas de Terapêutica, na Fundação 
Eng. António Almeida 

27-Abr Conferências da 46ª reunião da Academia Nacional de Medicina de Portugal, no 
Auditório FMUP 

 



 
Maio 

Data Reuniões 

07-Mai Reunião de CRN, na SRNOM 

10-Mai Reunião da Comissão Consultiva para o Medicamento, na SRNOM 

11-Mai Reunião de CNE, na OM Lisboa 

14-Mai Reunião de CRN, na SRNOM 

17-Mai Reunião com Dr. Miguel Sousa Neves, Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Gestão de Saúde, na SRNOM 

21-Mai Reunião de CRN, na SRNOM 

23-Mai Audiência com Ministro da Economia, no Ministério da Economia 

25-Mai Reunião de CNE, na OM Coimbra 

28-Mai Reunião da Comissão Consultiva para as Relações Internacionais, na SRNOM 

29-Mai Reunião de CRN, na SRNOM 

30-Mai Reunião com Dr. José Luís Carneiro, candidato à liderança da Distrital do Porto do 
Partido Socialista, sobre a temática da Saúde, na SRNOM 

 

 

Data Representações 

4-Mai Cerimónia de Abertura do II Congresso Internos de Cirurgia, na SRNOM 

11-Mai Sessão de Abertura das I Jornadas de Imunoalergologia do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho, no Hotel Mercure 

12-Mai Sessão de Encerramento do 4º Encontro Nacional de Unidades de Saúde Familiar, na 
Universidade do Minho 

12-Mai Lançamento do livro "Monte Iero" de Dr. João Pinto Pereira, na SRNOM 

14-Mai Cerimónia de Abertura do 1º Congresso Ibérico de Cirurgia Ambulatória, no Hotel 
Meliá em Braga 

18-Mai Sessão de Abertura do Simpósio "Evidências em Transplante com Dador Vivo", no 
Hotel Tiara 

21-Mai Cerimónia de Abertura da XVIII Semana Cultural Professor Abel Salazar, no ICBAS 

24-Mai Sessão Solene do XI Congresso de Nutrição e Alimentação, na Alfândega do Porto 

26-Mai Comemorações do 30º Aniversário do Sindicato dos Médicos do Norte, na Casa 
Amarela em Guimarães 

27-Mai Participação na iniciativa Porto Saudável - Pedalar e Caminhar por Afectos, no Parque 
da Cidade 

30-Mai 19as Tertúlias de Saúde - Urgências Traumáticas em Urologia, na Clipóvoa 

31-Mai Cerimónia de Abertura do 13º Encontro de MGF do Alto Minho, no Hospital de S. 
José em Arcos de Valdevez 

31-Mai Orador no Colóquio RECIIS "Preparar o futuro, tornando o presente mais 
sustentável", no tema "Que futuro para a telemedicina? Potencial e Limites", na 
Universidade Católica do Porto 

31-Mai Abertura Oficial da Plataforma PICOO (Plataforma Intercultural Ocidental Oriental), 
na Biblioteca Almeida Garret 

 



 
Junho 

Data Reuniões 

4-Jun Reunião com Creative Press no âmbito do protocolo a estabelecer de assessoria em 
comunicação, na SRNOM 

04-Jun Reunião de CRN, na SRNOM 

5-Jun Reunião com Bastonário, Presidentes dos Conselhos Regionais e representantes dos 
Sindicatos Médicos sobre a legislação publicada relativa à contratação de médicos à 
hora e prescrição por DCI, na OM em Lisboa 

6-Jun Reunião com o Banco Santander Totta para discussão do protocolo a celebrar entre 
as duas instituições tendo em vista elaboração da cédula profissional dos médicos 
com assinatura qualificada, na SRNOM 

11-Jun Reunião com Dr. Manuel Eanes para estudo de possível parceria na aquisição de 
IPAD's e Video-Conferência, na OPTIMUS 

15-Jun Reunião de CNE, na SRNOM 

15-Jun Reunião com Dr. João Azeredo Lobo - Director Clínico do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, na SRNOM 

19-Jun Reunião de CRN, na SRNOM 

20-Jun Reunião Geral de Médicos no âmbito da reunião conjunta realizada no passado dia 6 
de Junho entre a OM e os Sindicatos Médicos, na SRNOM 

28-Jun Reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e Social, na Câmara 
Municipal de Chaves 

29-Jun Reunião de CNE, na OM em Coimbra 

 

Data Representações 

13-Jun Orador na Conferência promovida pela AMEDJURIS sobre "A prática médica e os 
tribunais: influências recíprocas nas profissões do médico e do advogado", no 
Palacete dos Viscondes de Balsemão 

14-Jun Sessão Solene de Aberturas das XX Jornadas Portuguesas de Alcoologia, na Biblioteca 
Almeida Garret 

18-Jun Assinatura do Protocolo celebrado entre a OM e o Banco Santander Totta para a 
elaboração da cédula profissional com assinatura digital qualificada, na OM Lisboa 

18-Jun Participação no debate "Segurança de Bases de Dados de Saúde", promovido pelo 
Departamento de Ciências do Instituto Superior de Ciências da Saúde - Norte, no 
Anfiteatro do ISCS-N 

18-Jun I Jornadas de Envelhecimento Activo - Adultos Maiores - Um recurso vital para a 
sociedade", Pavilhão Municipal de VNG 

20-Jun Cerimónia de Tomada de Posse dos Colégios da Especialidade, na OM Lisboa 

27-Jun Sessão sobre "Saúde Mental nos países de língua portuguesa", na Aula Magna da 
FMUP 

28-Jun Sessão de Abertura do 5º Encontro Nacional da Clínica de Ambulatório VIH/Hospitais 
de Dia, no Porto Palácio Hotel 



 
 

 

Julho 

Data Reuniões 

2-Jul Reunião com os sindicatos médicos e a OM, na OM em Lisboa 

5-Jul Reunião de CNE, na OM Coimbra 

6-Jul Reunião com Banco Santander Totta no âmbito do protocolo celebrado para emissão 
da Cédula Profissional dos Médicos com assinatura qualificada, na SRNOM 

9-Jul Reunião do Conselho Nacional de Tesoureiros, na SRNOM 

10-Jul Reunião com Dr. José Luís Carneiro, Presidente da Distrital do Porto do Partido 
Socialista, na SRNOM 

10-Jul Reunião de CRN, na SRNOM 

10-Jul Reunião da Comissão Consultiva para o Medicamento, na SRNOM 

12-Jul Reunião do Gabinete de Crise sobre a Greve dos dias 11 e 12 de Julho, na FNAM em 
Lisboa 

13-Jul Reunião de CNE, na OM Lisboa 

16-Jul Reunião de CRN, na SRNOM 

17-Jul Reunião com Banco Santander Totta no âmbito do protocolo celebrado para emissão 
da Cédula Profissional dos Médicos com assinatura qualificada, na SRNOM 

20-Jul Reunião para a criação de uma União Médica Mutualista, na SRNOM 

23-Jul Reunião com os Sindicatos e Associações Médicas e a OM, na OM em Coimbra 

23-Jul Reunião do Núcleo para a Revisão do Estatuto, na SRNOM 

24-Jul Reunião com direcção da ERS, na ERS  

27-Jul Reunião para assinatura do contrato de empreitada da obra Luz Soriano, na SRNOM 

27-Jul Reunião CNE, na SRNOM 

30-Jul Reunião com Dr. Guimarães dos Santos para a criação da sub-especialidade de 
Oncologia Cirurgica, na SRNOM 

30-Jul Reunião com o Dr. Luís Miguel Agualusa para constituição de uma Sociedade de Dor, 
na SRNOM 

30-Jul Reunião com o Mestre Domingos Oliveira no âmbito da exposição a realizar em 
Outubro, na SRNOM 

30-Jul Reunião de CRN, na SRNOM 

31-Jul Reunião com o Prof. Doutor Rui Nunes para apresentação de proposta de realização 
de sessões para médicos de carácter político no âmbito do Direito Biomédico e 
Gestão, na SRNOM 

 

Data Representações 

3-Jul Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da AEICBAS 

4-Jul Assinatura do Protocolo entre a OM e a ACSS cujo objecto e finalidade é regular a 
forma, extensão e limites da comunicação de dados a efectivar entre as duas 
Instituições no domínio do acesso e tratamento da informação dos médicos inscritos 
na OM, na ACSS 

6-Jul Apresentação do livro PIASHEB, na FNAC de Santa Catarina 

18-Jul Comemoração do 175º Aniversário da Integração de Paranhos na Cidade do Porto, 
na Quinta do Vieira 

26-Jul Comemoração do 5º Aniversário da HOP Consulting, na HOP 



 
Agosto  

Data  Reuniões 

06-Ago Reunião com Banco Santander Totta no âmbito do protocolo celebrado para 
emissão da Cédula Profissional dos Médicos com assinatura qualificada, na SRNOM 

13-Ago Reunião com Director Clínico da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Dr. Álvaro 
Ferreira da Silva para avaliação da participação da SRN na revista da instituição, na 
SRNOM 

13-Ago Reunião de CRN, na SRNOM 

16-Ago Reunião com Dr. Miguel Sousa Neves sobre a Competência em Gestão dos Serviços 
de Saúde, na SRNOM 

23-Ago Reunião de CNE extraordinária sobre a revisão do Estatuto da OM, na OM Coimbra 

24-Ago Reunião com Dr. Luís Pina Rebelo no âmbito do Memorando de Entendimento 
entre a Católica Business School e a SRNOM para realização do "Executive Master 
em Gestão de Unidades de Saúde", na SRNOM 

27-Ago Reunião com a empresa Conduril - Obra Luz Soriano, na SRNOM 

27-Ago Reunião com Prof. Doutor Hélder Trindade, Presidente do IPS, na SRNOM 

27-Ago Reunião com Bastonário sobre a proposta de Lei-Quadro do Novo Regime Jurídico 
das Associações Públicas, na SRNOM 

30-Ago Reunião com Banco Santander Totta no âmbito do protocolo celebrado para 
emissão da Cédula Profissional dos Médicos com assinatura qualificada, na SRNOM 

30-Ago Reunião com Direcção do Montepio sobre a criação de uma mutualista médica, na 
sede do Banco Montepio em Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Setembro 

Data  Reuniões 

05-Set Reunião entre a OM e os Sindicatos Médicos no âmbito das negociações entre os 
Sindicatos e o Ministério da Saúde, na OM Lisboa 

06-Set Audiência com o Ministro da Saúde, no Ministério da Saúde 

07-Set Reunião entre a OM e as Ordens dos Engenheiros e Advogados para discussão da 
proposta de Lei-Quadro que estabelece o regime jurídico de criação, organização e 
funcionamento das associações públicas privadas, na OM Lisboa 

07-Set Reunião com o Conselho Fiscal Regional e a firma CCL – Contabilidade, Fiscalidade e 
Gestão para preparação da reunião do Conselho Fiscal Nacional para discussão das 
Contas de 2011 e Orçamento de 2012 do CNE, na SRNOM 

11-Set Reunião do Conselho Nacional de Tesoureiros, na OM Lisboa 

11-Set Reunião de CRN, na SRNOM 

14-Set Reunião de CNE, na OM Coimbra 

17-Set Reunião com Dr. Carlos Carvalho sobre a cédula profissional com assinatura digital e 
estudo da possibilidade de validação na prescrição electrónica, na SRNOM 

17-Set Reunião com o Presidente do Conselho de Administração da ULSAM, Dr. Franklim 
Ramos, na SRNOM 

18-Set Reunião de CRN, na SRNOM 

19-Set Reunião do Núcleo de Cooperação com os Países Lusófonos, na SRNOM 

19-Set Reunião de preparação da conferência "A saúde nos media: o rigor da notícia", na 
SRNOM 

20-Set Reunião com a Direcção do Banco Carregosa para avaliação de parceria e patrocínio 
de prémio de investigação no âmbito da saúde, na SRNOM 

21-Set Reunião com Banco Santander Totta no âmbito do protocolo celebrado para 
emissão da Cédula Profissional dos Médicos com assinatura qualificada, na SRNOM 

24-Set Visita do CRN ao Hospital de Braga 

24-Set Reunião com a Direcção do Centro Hípico do Porto para avaliação de parceria, na 
SRNOM 

27-Set Reunião de CRN, na SRNOM 

25-Set Reunião com Grupo Parlamentar da Saúde do Partido Socialista, na SRNOM  

26-Set Reunião com ACSS, na OM Lisboa 

28-Set Plenário dos Conselhos Regionais, na OM Lisboa 

28-Set Reunião de CNE, na OM Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Data  Representações 

10-Set 
II Sessão de formação destinada aos estudantes do 4º ano “Transição para o ciclo 
clínico do curso de MIMED”, na Aula Magna da FMUP 

14-Set Sessão "Border of Conciousness" inserida no 7º Congresso Yes Meeting, na SRNOM 

17-Set Sessão Solene de recepção aos novos estudantes, no Auditório do CIM da FMUP 

19-Set 
Sessão “A dádiva da Anatomia: centralidade dos cadáveres como ferramentas de 
ensino/aprendizagem na comunicação médico-paciente”, na Aula Magna da FMUP 

21-Set 
Concerto Solidário a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Casino de 
Espinho 

24-Set 
Sessão de Abertura das 6as Jornadas de Actualização em Doenças Respiratórias do 
Norte para Medicina Familiar, no Hotel Ipanema Porto 

28-Set 
Cerimónia de Abertura do 17º Congresso Nacional de Medicina Geral e Familiar e 
11º Encontro Nacional de Internos e Jovens Médicos de Família  

28-Set 
Mesa de Honra da Sessão Solene de Abertura da 5ª Edição do Curso de Medicina 
Oral, no Auditório Prof. Alexandre Moreira 

29-Set 
Apresentação do livro “Vade-mécum de Lugares Comuns”, de Licínio Poças, na 
SRNOM 

29-Set 
Apresentação do livro "Cancro, vidas em reconstrução", no Auditório Principal do 
IPO Porto 

 

 

 

 



 
Outubro 

Data  Reuniões 

01-Out Reunião de CRN, na SRNOM 

03-Out 
Reunião com os presidentes da Associações de Estudantes da FMUP, ICBAS 
e UM, na SRNOM 

08-Out 
Reunião com Prof. Doutor Rui Nunes sobre o debate "Racionamento na 
Saude", na SRNOM 

08-Out Reunião de CRN, na SRNOM 

09-Out Reunião com Dr. Castanheira Nunes, Presidente da ARS Norte, na SRNOM 

10-Out Reunião com Dr. Rui Cernadas, Vice-Presidente da ARS Norte, na SRNOM 

10-Out 
Reunião com Banco Santander Totta no âmbito do protocolo celebrado 
para emissão da Cédula Profissional dos Médicos com assinatura 
qualificada, na SRNOM 

11-Out 
Reunião da Comissão Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer, na 
SRNOM 

12-Out Reunião de CNE, na SRNOM 

15-Out 
Reunião com Dr. Jaime Rocha, Presidente do Conselho Distrital de Braga, 
na SRNOM 

17-Out 
Reunião com Dr. António Souza-Cardoso e Dr. Manuel Serrão, da firma 
NoMore, para apresentação de proposta de assessoria de imprensa, na 
SRNOM 

17-Out 
Reunião com Prof. Doutor Agostinho Almeida para preparação da revista 
Nortemedico, na SRNOM 

17-Out 
Reunião com Dra. Luísa Fernandes (Casa Museu Abel Salazar) Prof. Doutor 
Paulo Cunha e Silva para apresentação de projecto de arte, na SRNOM 

22-Out Reunião de CRN, na SRNOM 

23-Out 
Reunião com Prof. Doutor Henrique Martins, Assessor do Secretário de 
Estado da Saúde, nas instalações dos Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde 

29-Out Reunião de CNE, na OM Coimbra 

30-Out Reunião com Cônsul de Moçambique, na SRNOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Data Representações 

08-Out 
Cerimónia de Comemoração do 10º Aniversário do Núcleo de Estudantes 
de Medicina da Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga 

10-Out 
Sessão "Depressão uma crise global - Que fazer?", no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, na Aula Magna da FMUP 

10-Out 
Sessão de esclarecimentos sobre o Novo regime para Consultórios e 
Clínicas Médicas, promovida pela APEGSAUDE, na Fundação Cupertino de 
Miranda 

11-Out 
Sessão de Abertura do VI Congresso Nacional de Cuidados Paliativos / I 
Congresso Lusófono de Cuidados Paliativos, Ipanema Park Hotel 

12-Out 
Sessão de abertura da exposição "Os Amuletos nas Embarcações de 
Pesca", no Navio Hospital Gil Eanes 

18-Out 
Mesa da Sessão de Abertura do Encontro do Internato de Medicina Geral e 
Familiar, no Hotel Axis Vermar, Póvoa de Varzim 

18-Out 
Homenagem do Rotary Clube Porto Douro ao profissional Dr. Miguel 
Guimaraes, no Hotel Tiara Porto 

19-Out 
Sessão de Abertura das VIII Jornadas de Urologia para MGF, no Hotel 
Solverde - Granja 

19-Out 
4º Jantar Leilão "Arte Urbana nos Mupis Porto 2012", promovido pela AMI, 
na Pousada do Freixo 

20-Out 
Homenagem a Dr. Albino Aroso promovida pela Associação Portuguesa de 
Osteoporose, no Palácio da Bolsa 

20-Out 
Apresentação do livro "Infância de pedras" de Domingos de Oliveira, na 
SRNOM 

25-Out 
Mesa da Sessão de Abertura das 27as Jornadas Nortenhas de Geriatria e 
Gerontologia Social, no Hotel Ipanema Porto 

25-Out 
Sessão de Abertura do Simpósio APTFeridas 2012 / VIII Jornadas de 
Enfermagem, no Centro de Congressos da EXPONOR 

26-Out 
Sessão de abertura do Curso de Especialização em Acupunctura e 
Moxibustão, no ICBAS 

26-Out 
Cerimónia de doutoramento "Honoris Causa" em Arquitectura do 
Professor Nuno Portas, nos Paços dos Duques de Bragança, Guimarães 

29-Out 
Sessão de Encerramento da Reunião patrocinada pela European 
Association for Cancer Research (EACR), na Fundação Eng. António 
Almeida 

 



 
Novembro 

Data  Reuniões 

5-Nov 
Reunião com Prof. Mario Zenha-Rela para apresentação de proposta global 
para os serviços de infraestrutura informática da OM, na SRNOM 

5-Nov Reunião de CNE, na OM Coimbra 

5-Nov 
Reunião com Maria da Graça Costa para avaliação de realização de 
exposição na SRN, na SRNOM 

5-Nov Reunião de CRN, na SRNOM 

6-Nov 
Reunião sobre as PPP de Braga com Dr. Rui Raposo, Dr. Pedro Luciano e 
Vale e Dr. Alexandre Figueiredo, na SRNOM 

7-Nov 
Reunião entre a ACSS, o CNIM e a Ordem dos Médicos, referente ao Aviso 
de abertura do concurso especial de ingresso na área profissional de 
especialização do Internato Médico - Concurso IM 2013-B, na ACSS 

8-Nov 
Reunião da Comissão Consultiva para as Relações Internacionais, na 
SRNOM 

9-Nov Reunião de CNE, na OM Lisboa 

12-Nov 
Reunião com Presidentes das Associações de Estudantes da FMUP, ICBAS e 
UM e Prof. Doutor Serafim Guimarães, na SRNOM 

12-Nov Reunião de CRN, na SRNOM 

16-Nov 
Reunião com Dr. Pedro Pacheco para avaliação da constituição de uma 
União Mutualista Médica, na SRNOM 

17-Nov 
Reunião com Prof. Doutor Jorge Machado e Prof. Doutor Manuel 
Laranjeira sobre o Mestrado de Medicina Tradicional Chinesa, na SRNOM 

19-Nov Reunião de CRN, na SRNOM 

23-Nov 
Reunião com Dr. Pedro Pacheco para avaliação da constituição de uma 
União Mutualista Médica, na SRNOM 

23-Nov Reunião de CNE, na OM Lisboa 

27-Nov Reunião de CRN, na SRNOM 

29-Nov Reunião do Núcleo de Cooperação com os Países Lusófonos, na SRNOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Data Representações 

2-Nov 
Sessão de Abertura do XIII Simpósio Internacional de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, no Tiara Park Hotel 

5-Nov Sessão Abertura do VII mostrEM das Especialidades Médicas, na SRNOM 

8-Nov 
Apresentação da obra "Psicopatologia da Arte" de Dr. Fernando Rente, na 
Fundação Eng. António Almeida 

8-Nov 
9as Jornadas de Urologia do Norte em MGF - Moderador da Mesa "HBP - 
Normas de orientação clínica são necessárias?", no Hotel Ipanema Porto 

9-Nov 
9as Jornadas de Urologia do Norte em MGF - Palestrante na conferência 
"Recados da Ordem dos Médicos", no Hotel Ipanema Porto 

9-Nov 
Sessão Solene do XXI Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, na 
Exponor 

9-Nov 
Sessão "Controvérsias - a ponte entre custos e qualidade em cirurgia" - 
Debate - Relação industria e clínicos: Mitos, desafios e oportunidades", na 
Fundação Cupertino de Miranda 

12-Nov 
Sessão de Abertura das XXIV Encontro Internacional de Cirurgia, no Tiara 
Park Hotel 

14-Nov 
Cerimónia de Abertura do Internactional Congress of Union of European 
Neonatal and Perinatal Societies, no Centro de Congressos da Alfandega do 
Porto 

16-Nov 
1º Congresso da Pulmonale "Pelo Doente com Cancro do Pulmão", na 
Universidade Católica Portuguesa 

17-Nov 
Sessão de Abertura do Congresso de Humanização dos Cuidados de Saúde 
e Cerimónia de lançamento do Projecto +Humanos, no ICBAS 

19-Nov 
Sessão de Abertura da XXIV Reunião Anual de Pediatria do CHP, no Hotel 
Ipanema Park 

23-Nov Sessão de Abertura das IV Jornadas de Oncologia do CHEDV, no ISVOUGA 

23-Nov 
Sessão Inaugural do 13º Congresso do Núcleo de Estudos da Doença 
Vascular Cerebral da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, no Tiara 
Hotal 

24-Nov 
II Encontro Nacional dos Jovens Advogados, no Museu de Arqueologia D. 
Diogo de Sousa 

24-Nov 
Congresso "Norte Anestesia" - Mesa "Carreiras Medicas", no Hotel Porto 
Palácio 

24-Nov 
Apresentação da obra "Cinquenta anos de vida literária de Vasco Graça 
Moura", na SRNOM 

29-Nov Sessão inaugural do Congresso Nacional de Psiquiatria, no Hotel Sheraton 

30-Nov 
Sessão de Abertura da II Reunião Anual da Associação de Serviços e 
Unidades de Imunoalergologia para a Formação Contínua e Investigação, 
no Hotel Porto Palácio 

 



 
Dezembro 

Data  Reuniões 

3-Dez Reunião de CRN, na SRNOM 

5-Dez 
Reunião com Dr. Artur Osório sobre os Internatos Médicos na medicina 
privada, na SRNOM 

5-Dez 
Reunião com Dra. Paula Bastos Lima sobre a Especialidade de 
Neurorradiologia, na SRNOM 

7-Dez Reunião de CNE, na OM Lisboa 

10-Dez Reunião com Sr. José Miguel Marques do Banco Espírito Santo, na SRNOM 

17-Dez Reunião com Prof. Doutor Álvaro Moreira da Silva da ERS, na SRNOM 

17-Dez Reunião com OM e Presidente do INEM, OM Lisboa 

19-Dez Reunião de CRN, na SRNOM 

21-Dez Reunião de CNE, na OM Lisboa 

26-Dez Reunião sobre a especialidade de Neurorradiologia, na SRNOM 

 

Data Representações 

5-Dez 
Cerimónia de Abertura do I Encontro Nacional Multicêntrico da Saúde da 
Mulher e da Criança, na Fundação Eng. António Almeida 

5-Dez 
Comemoração do Dia Internacional do Voluntário da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, no auditório do Núcleo Regional Norte da LPCC 

6-Dez 
Cerimónia de Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais da AEFMUP, no 
Salão dos alunos da FMUP 

7-Dez 
Sessão de Encerramento da Campanha Europeia de Avaliação de Riscos 
Psicossociais, na AICCOPN 

14-Dez 
Sessão Comemorativa do 10º Aniversário da existência de DBS em 
Portugal, na Aula Magna da FMUP 

14-Dez 
Sessão Solene de tomada de posse do Vogal do Conselho Directivo da ERS - 
Prof. Doutor Álvaro Moreira da Silva, na ERS 

27-Dez 
Orador no IV Encontro ANEME no tema "O Futuro do Internato Médico em 
Portugal, na Alfândega do Porto  

 

 



 

2. Eventos científicos, políticos, formação 

Já como referido anteriormente no decorrer do ano 2012 o CRN desempenhou uma atividade politica, 

técnica e científica na área da Saúde incisiva. Foi dado assim, cumprimento a um dos objetivos, ou seja, 

de promover a existência de uma agenda política ativa que englobasse todas as matérias essenciais para 

a Saúde e para os Médicos. 

Em face do exposto, salientam-se alguns destes momentos que foram relevantes no decorrer do ano em 

análise: 

 

18 Fev. - Conferência com Bastonário da Ordem dos Médicos, Prof. Doutor José Manuel Silva  
“1 ano de mandato – que mudanças?”  

 
 
 
27 Fev. - Reunião Geral de Médicos em Parceria com os Médicos Unidos  
 
(Texto adaptado - Publicado pelo Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos no 

Facebook) 

 
“Sobre a Reunião Geral de Médicos, que envolveu o grupo Médicos Unidos, os Sindicatos Médicos e a 

Ordem dos Médicos, saudamos, em primeiro lugar, a excepcional mobilização dos colegas que 

ultrapassou todas as expectativas. O debate foi intenso e revelou uma enorme vontade dos médicos 

defenderem a dignidade do seu exercício profissional, sem receios ou preconceitos de qualquer natureza. 

Entre as várias opiniões, dúvidas e inquietações que podemos registar, permitam-nos deixar as seguintes 

propostas: 

1. Aplicar na prática as Carreiras Médicas e os Acordos Colectivos de Trabalho; 

2. Negociar uma Grelha Salarial justa, que respeite o estatuto e a dignidade da profissão médica; 

3. Manter a qualidade dos internatos médicos, não permitindo que se façam alterações que visem a 

poupança, diminuindo a qualidade; 

4. Respeitar as capacidades formativas das Escolas Médicas para que a formação pré-graduada 

mantenha os níveis de qualidade a que fomos habituados durante muitos anos, e exigir um correcto 

planeamento das necessidades médicas; 

5. Exigir a publicação de uma Lei do Acto Médico de acordo com o Perfil Profissional do Médico, já 

definido legalmente, e com a definição da União Europeia dos Médicos Especialistas, para que as 

competências médicas deixem de ser reiteradamente violadas. 

A Saúde é um bem público que devemos preservar na defesa dos doentes e do País. 

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos” 

 



 
 
08 Maio – Assembleia Regional Ordinária da SRNOM 
 
Discussão e aprovação do Plano de atividades da SRNOM previsto para o ano 2012 e seu respetivo 
orçamento, bem como Relatório e Contas da SRNOM relativo ao ano 2011. 
 
 
 
15 Maio – Cerimónia de Homenagem ao Dr. Gomes da Silva no Centro de Cultura e Congressos com 

lançamento da biografia “Gomes da Silva. Médico de Causas”.  

A Secção Regional do Norte homenageou António Gomes da Silva, reputado cirurgião e notável 

dirigente da OM, como forma de preservar o seu legado. Foi uma noite de emoções fortes numa sessão 

repleta de familiares, amigos e colegas do falecido médico.  

 
 
 
16 Maio – Eleições dos Colégios de Especialidades 
 
 
 
20 Junho – Reunião Geral de Médicos sobre a situação na área da saúde 
 
(Divulgação enviada aos médicos sobre a reunião) 
 
“Em reunião conjunta realizada no passado dia 6 de Junho, a Ordem dos Médicos, o Sindicato 
Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos avançaram com um conjunto de 
reivindicações. Entre elas destacam-se a convocação de uma Greve Nacional nos próximos dias 11 e 12 
de Julho e a realização de três reuniões gerais em Lisboa, Coimbra e Porto, como iniciativa de 
mobilização dos profissionais.  

Neste âmbito, terá lugar no dia 20 de Junho, pelas 21 horas, na sede da SRNOM, uma Reunião Geral de 
Médicos organizado pelo Conselho Regional do Norte, SIM, FNAM e restantes movimentos associados.” 

 
 
(Comunicado enviado aos médicos sobre a reunião) 
 
“Médicos querem defesa do SNS  
 

  Melhoria da qualidade da medicina no nosso País 

  O SNS como instrumento de garantia do direito à saúde 

  Destruição das carreiras médicas 
 
A Ordem dos Médicos, o Sindicato Independente de Médicos e o Sindicato dos Médicos do Norte / FNAM 
organizam uma Reunião Geral de Médicos com o objetivo de discutir medidas de defesa do Serviço 
Nacional de Saúde.  
 
Para todas estas entidades: “a situação na área da saúde tem conhecido uma preocupante e dramática 
degradação nos últimos meses. O adiar do Ministério da Saúde na apresentação de propostas concretas 
e as recentes medidas de desarticulação do SNS estão a resultar na sua destruição”.  
 
“O atropelo das carreiras médicas, o desrespeito pelos procedimentos de contratação colectiva, o 
ignorar da hierarquia de funções e competências são apenas alguns exemplos que colocam em causa a 



 
segurança da profissão médica e, muito importante, a garantia do direito à saúde de todos os 
portugueses”.  
 

Em consequência destas medidas os Sindicatos Médicos avançaram para a convocação de uma Greve 
Nacional, a decorrer nos dias 11 e 12 de Julho e que conta com o apoio da Ordem dos Médicos.  
 

“Esta greve é uma obrigação moral da nossa classe em defesa da qualidade dos cuidados de saúde e dos 
doentes”.  

 

 
24 Out – Segundo Acto Eleitoral dos Colégios das Especialidades 
 
 
5 a 7 de Novembro – MostrEM 2012, Mostra de Especialidades Médicas – Durante três dias no Centro 

de Cultura e Congressos foram apresentadas diversas sessões e workshops destinados aos 
médicos internos do ano comum com o objetivo de os apoiar na escolha da sua 
especialidade. 

 
 
 
17 Nov – Wokshop “A Saúde nos Média: o rigor da Notícia”, foi uma iniciativa promovida pelo 

Observatório de Imprensa (OI) a apoiado pela SRNOM, que colocou médicos e jornalistas em 
diálogo  

 
 
 
 
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, através da sua Comissão Consultiva para a 

Promoção de Atividades Cientificas decidiu promover um conjunto de sessões para divulgar 

conhecimento médico especifico das várias especialidades, como forma de cultura médica, para 

médicos. Esta iniciativa contou com 9 sessões que se distribuíram ao longo do ano.  

 

 

30 Mar.-Sessão "Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade" 
O Envelhecimento é um processo patológico? Trata-se?  
 

 Prof. Doutora Fátima Carneiro – Anatomia patológica 
 Prof. Doutor Pedro Von Hafe – Medicina Interna 
 Prof. Doutor José Manuel Lopes – Anatomia patológica 
  

 
 
27 Abril - Sessão "Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade" – A 

Humanidade estará psiquiatricamente mais doente?  
  
 Prof. Doutor Rui Coelho – Psiquiatria  
 
 
 



 
25 Maio - Sessão "Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade" – 

Apneia do sono: Cirurgia ou CPAP 
 

Dr. Nuno Trigueiros Cunha – Otorrinolaringologia  
Prof. Doutor Carlos WincK – Pneumologia  
 

 
 
22 Junho- Sessão "Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade” – 

Cirurgia da obesidade: Benefícios e inconvenientes? 
 
Dr. John Preto – Cirurgia Geral 

 
 
 
27 Julho – Sessão "Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade" – Há 

controvérsia quanto à morte cerebral? 
   
 Dr. Rosalvo Almeida – Neurologia  
 
 
 
28 Set – Sessão “Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade” – A 
cirurgia da miopia é consensualmente aceite? 
 
 Prof. Doutor Falcão dos Reis – Oftalmologia    
 
 
 
26 Out – Sessão "Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade” – 

Aumento da esperança de vida: morreremos mais tarde, mas dementes? 
 
 Dr. Joaquim Pinheiro – Neurologia  
 
 
 
30 Nov – Sessão "Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade” – A 

cirurgia estética irá ser pedida por toda a gente? 
 
 Dr. Edgardo Milheiro – Cirurgia Plástica 
 
 
 
28 Dez - Sessão "Do Médico para os Médicos: especificidades que interessam à generalidade” – 
Estaremos todos condenados a ter um coração mecânico? 
 
 Prof. Doutor Filipe Macedo – Cardiologia  



 
 

 

3. Eventos Institucionais, Lúdicos, Solidários da SRNOM 

 

Dia do Médico  

 

A Secção Regional do Norte realizou no dia 18 de Junho de 2011 o Dia do Médico. Neste dia foram 

Homenageados os médicos com 25 e 50 anos de carreira, foi atribuído o Prémio Daniel Serrão e o 

Prémio Corino de Andrade.  

 

Para assinalar esta data, a SRNOM criou o prémio, “Daniel Serrão”, destinado a galardoar o Médico, 

licenciado numa das 3 Escolas Médicas do Norte, que no ano anterior ao da atribuição do prémio, tenha 

obtido a mais elevada classificação de licenciatura. Este ano o prémio foi atribuído à dra. Ana Catarina 

Pedrosa. 

Com o intuito de promover o reencontro entre antigos colegas de curso, foram atribuídas Medalhas 

Evocativas aos médicos que completaram 25 e 50 anos de inscrição na Ordem dos Médicos, que este 

ano foram cerca de 350 médicos. 

Neste mesmo dia foi ainda atribuído o prémio Corino do Andrade à consultora jurídica, dra. Inês 

Folhadela 

 

Festa de S. João  

 

A Secção Regional Norte realizou, à semelhança dos anos anteriores a festa de São João. 

A cerimónia envolveu o jantar típico de São João, a música tradicional e o fogo-de-artifício. A cerimónia 

contou com a presença de cerca de 300 pessoas. 

 



 
 

Festa de Natal para as Crianças  

 

A Festa de Natal realizou-se no dia 8 de Dezembro no Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da 

SRNOM. Mantiveram-se as três festas durante o dia (10.00h, 14.00h e 17.00h), tendo-se atingido um 

número record de crianças inscritas  (1030 crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 12 anos).  

Na terceira festa estiveram ainda presentes as crianças do Centro de Acolhimento Temporário do 

Campo Lindo, com já vem sendo habitual nos últimos anos. 

Cada festa iniciou-se com o discurso do presidente da SRNOM, seguida de um espetáculo de magia pelo 

ilusionista Gustavo Sereno e do espetáculo “Natal dos Palhaços” pela Companhia de Teatro Hugo Anima. 

Tratou-se de uma peça de teatro com a duração de 40 minutos, caraterizando-se pou um teatro físico, 

onde tudo falou sem ser necessário dialogar. 

 

Terminando o espetáculo, todos os artistas circenses entraram no salão nobre e ajudaram a encaminhar 

as crianças para a Galeria onde estes artistas, juntamente com as pinturas de faces, modeladores de 

balões, DG e coreografas, completaram a festa. 

 

Foram entregues os lanches a cada uma das crianças nas caixas individuais e os presentes que foram 

livros e jogos adequados à respetiva faixa etária. 

 

No exterior, esteve presente o Centro Hípico do Porto, com um cavalo e um pónei, para as crianças 

apreciarem. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Juramento de Hipócrates 

No dia 16 de Dezembro realizou-se o Juramento de Hipócrates 2012, mais uma vez na Sala Suggia, da 

casa da Música. 

Os médicos recém-formados foram convidados a assistir a um concerto de jazz pela Orquestra Jazz de 

Matosinhos com direcção musical de Carlos Azevedo que teve o seguinte programa: 

Duke Ellington 

Daybreak Express (1934) 

East St. Louis Toodle-Oo (1927) 

The Mooch (arr. Will Hudson) (1928) 

Concerto for Cootie (1940) 

Ko-Ko (1943) 

Jack the Bear (1940) 

 

Count Basie 

9:20 Special (comp. E. Warren, B. Engvick / arr. Buster Harding) (1941) 

Jumpin' the Woodside (arr. Fletcher Henderson) (1938) 

Corner Pocket (arr. Freddy Green) (1955) 

Tickle Toe (comp./arr Lester Young) (1940) 

Swinging the Blues (arr. Eddie Durham) (1939) 

 

Jimmie Lunceford 

Stratosphere (arr. Willie Smith, Edwin Wilcox) (1934) 

For Dancers Only (comp. Sy Oliver, D. Raye, V. Schoen / arr. Sy Oliver) (1937) 

Uptown Blues (comp. R. Eldridge, C. Battle / arr. Jimmie Lunceford) (1939) 

 

De seguida foi dado início à cerimónia institucional com discursos de abertura do Presidente do 

Conselho regional do Norte, Dr. Miguel Guimarães e do Bastonário da Ordem dos Médicos. Prof. Dr. 

José Manuel Silva. 

Foi lido o Juramento de Hipócrates por todos os médicos presentes e entregues as Cédulas Profissionais 

aos cerca de 500 médicos recém-licenciados. 



 

4. Eventos Culturais  

Ao longo do ano 2012 a oferta cultural oferecida foi vasta e abrangente aos diversos setores da cultura 

como a literatura, a música, o cinema, a pintura, a fotografia e a escultura.  

 

4.1. Exposições  

15 a 30 Janeiro – Exposição Coletiva de Pintura, Fotografia e Ourivesaria de Maria Amélia Alexandrino 
 
 
02 a 16 Fevereiro – Exposição de Peças em Vidro – “Renda em Vidro” de Maria Manuela Castro Martins  
 
 
18 a 28 Fevereiro – Exposição de Pintura de Maria do Rosário Roque  
 
 
01 a 15 Março - Exposição Escultura de Maria da Esperança Matos  
 
 
02 a 16 Março - Exposição de Desenho de Maria José Veiga 
 
 
17 a 29 Março – Exposição de Pintura de Graziela Teixeira da Mota e João Marrocos 

 

03 a 15 Abril  - Exposição de Escultura ” Humanidades”  de Beatriz Pacheco Pereira 
 
 
05 a 20 Abril – Exposição de Pintura de Sabira Kaldarova 
 
 
06 a 24 de Maio – X Exposição Arte Médica patente no Hall, Galeria, Corredores e Bar do Centro de 

Cultura e Congressos que contou com 134 obras de médicos. 

Inauguração no dia 06 e Sessão de Encerramento no dia 24 com a entrega de Medalhas aos cerca de 70 

médicos participantes. Ainda nesta sessão forma entregues os catálogos das Arte Médicas 2008, 2009, 

2010 e 2011 que ainda não tinham sido elaborados e que no decorrer do ano 2012, fruto de um esforço 

acrescido foi possível recuperar. 

 

22 Maio – IV Workshop de Fotografia por António Paes Cardoso, José Ramada e pelo 

fotógrafo profissional António Pinto. 

 
31 de Maio a 15 de Junho – IV Exposição Arte Fotográfica, no Hall, Galeria, Corredores e Bar do Centro 

de Cultura e Congressos onde estiveram expostas 80 fotografias.  



 
 
Inauguração dia 31 e Sessão de Encerramento no dia 15 junho com entrega de medalhas aos 
participantes 
 
 
16 a 30 Junho –Exposição “ Objectos Prescritos”, pelos alunos  da Faculdade de Belas Artes e o museu 

de História da Medicina Maximiniano Lemos da FMUP em parceria com a SRNOM 

 

01 a 14 Julho  - Exposição de Pintura de Maria José Silva e Josep Rico 
 
 
15 a 30 Julho – Exposição de Pintura de Bruno Loureiro 
 
 
04 a 17 Agosto   –  Exposição de Azulejos e Quadros Bordados de Maria da Anunciação Seabra 
 
 
09 a 30  Agosto  – Exposição de Pintura  de Fernando Carballa Villanueva 
 
 
01 a 15 Setembro – Exposição de Pintura de Félix Simões  
 
 
01 a 15 Setembro – Exposição de Pintura de Ludmila Extremina 
 
  
17 a 30 Setembro  – Exposição de Fotografia de Carlos Manuel Ferreira 
 

20 a 30 Out – Exposição de Pintura e Escultura do Mestre Domingos Oliveira 
 
 
21Out a 03 Nov – Exposição colectiva de Fotografia e Pintura  - Portus Cale 
 
 
01 a 30 Nov – Exposição “2 + 2” – Pintura e Escultura (Andrés Mérida, Rogério Abreu) e Fotografia (Nuno 
Moura e Ricardo Almeida) 
 
 
06 a 20 Nov – Exposição de Pintura de Maria Helena Azevedo Dias e Fernando Veloso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Concertos  

Realizou-se o 2º Ciclo de Jazz em parceria com a Escola de Jazz do Porto. Este ciclo foi constituído por 8 

concertos.  

20 Jan – 2.º Ciclo de Jazz – Miles Davis 
 
24 Fev – 2.º Ciclo de Jazz – Tom Harrell 
 
16 Mar – 2.º Ciclo de Jazz – Oliver Nelson 
 
13 Abril – 2.º Ciclo de Jazz – Joe Henderson / Thelonious MonK 
 
11 Maio – 2.º Ciclo de Jazz – Jimmy Van Heusen / Sonny Rollins 
 
01 Junho – 2.º Ciclo de Jazz - Gershwin, Hart e Young / Guitar Summit 
 
29 Junho – 2.º Ciclo de Jazz – Herbie Hancock 
 
13 Julho – Última sessão do 2.º Ciclo de Jazz – Jonh Coltrane 
 

“ mestre do saxofone tenor e um dos maiores intérpretes e compositores da história do Jazz.  

Esta última sessão foi apresentada por José Duarte, conhecido produtor e apresentador do “Cinco 

Minutos de Jazz”, o mais antigo programa de jazz da rádio portuguesa.  “ 

 

27 Jan – Concerto por Quarteto de Guitarras “24 Cordas” e Grupo Coral Polifónico “Mille Voice” no 
âmbito da semana Europeia de Prevenção do Cancro do Colo do Útero do Núcleo Regional do 
Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro.  

 
 
 
03 Mar – Concerto “ Encantus Corus”  
 
 
 
12 a 18 de Mar – Master de Canto – Marterclass  de Gabriella Morigi, com concerto de encerramento. 
 
 
 

04 Abril – Concerto de Páscoa – pelos "Capella Duriensis" sob direcção de Jonhatan Ayerst. A Capella 

Duriensis é um ensemble vocal sediado no Porto especializado em música ''a cappella'' de diversas 

origens: canto litúrgico, música renascentista, folk, etc.  

 

É dirigido por Jonathan Ayerst, pianista e organista britânico conhecido pela sua participação no Remix 

Ensemble.  

 
 
 



 
01 a 08 Julho – Master de canto – Masterclass de Gabriella Morigi com Concerto de Encerramento  
 
 
 
20 Julho – Concerto de Verão nos jardins da Ordem “A Celebração da Melodia” pela Orquestra do 
Norte. 
 
Programa: 
Johann Strauss II - O Morcego, Abertura 

Giacomo Puccinni – Manon Lescaut, Intermezzo 

Johann Strauss II – Contos dos Bosques de Viena Op.325 

Enrique Granados – Goyescas, Intermezzo 

Manuel de Falla – A Vida Breve, Prelúdio e Dança 

Nikolai Rimsky-Korsakov – Capricho Espanhol, Op.34 

Johann Strauss II – 1001 Noites, Intermezzo 

Nikolai Rimsky-Korsakov – Scheherazade, “ Festa em Bagdad - Naufrágio do Barco nas Rochas” 

Johann Strauss II – Uma Noite em Veneza, Abertura 

 
 
 
16 Setembro – “Modinhas e Fados” - A música na corte Portuguesa do séc. XVIII, por Márcio Rosa 
(Tenor) e Isabel Calado (Cravo)  
 

 

 
04 Out – Recital “Canções de Cabaret de Paris a Nova York” com a participação do soprano Eduarda 
Melo e do pianista João Tiago Magalhães 
 
 
 
12 Dez – Concerto de Natal, com a actuação vocal da Capella Duriensis dirigida pelo maestro Jonathan 
Ayerst. A Capella Duriensis interpretou cantos medievais do Ocidente e cantos místicos da Igreja 
Ortodoxa Russa para o Tempo de Natal. 
 
O concerto teve o seguinte programa: 
 
Codex Las Huelgas | séc.14, Mosteiro de Santa María la Real de Las Huelgas 

Belial vocatur 

 

Canções de Advento | séc.13-1500 

Danielis prophetia [Boémia] 

A solis ortus cardine [Alemā-Neerlandesa, séc.16] 



 
In dulci Jubilo [Konstanzer, séc.15] 

Es ist ein Ros entsprungen [Alemanha, séc.16] 

 

César Cui | 1835-1918 

Magnificat de Beata Virgine 

 

Aleksei L’Vov | 1799-1870 

Hino Querubínico [para vozes femininas] 

 

M. A. Balakirev | 1837-1910 

Hino Querubínico [para vozes masculinas] 

 

Victor Kalinnikov | 1870-1927 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 

 

Sergei Rachmaninov |1873-1943 

Nunc Dimittis 

 

Alexander Gretchaninov | 1864-1956 

Cântico de Simeāo 

 
 



 
 

4.3. Conferências e Lançamento de Livros  

11 Fevereiro – Apresentação do Livro "Retratos da Minha Vida” de Reis Lima 

 
 
 

26 Abril – Lançamento de Livro " Sudário de Turim - Mortalha de Cristo ou Fraude Medieval" da autoria 

de Antero de Frias Moreira.  

 

10 Maio – Lançamento de Livro "Silhuetas e Recordações " da autoria de Manuel Pavão 

 

12 Maio – Lançamento de livro “Monte Iero”da autoria de João Pinto Pereira 

 

19 Maio – Lançamento de Livro “ O Rim Artificial: Uma historia de afectos” da autoria de Margarida 

Negrais, Levi Guerra e José Emídio.  

 

26 Maio – Apresentações Literárias: “A Cidade de Eugénio “da autoria Luís Neiva Santos e “Miguel 
Veiga: Cinco Esboços para Um Retrato” da autoria de Artur Santos Silva, Luís Neiva Santos, Luís Valente 
de Oliveira, Mário Cláudio e Vasco Graça Moura  
 

 

04 Junho – Palestra “ Todo o amor é de Perdição”, por Carlos Mota Cardoso 
 
 
 
29 Setembro – Lançamento de Livro " Vade – Mécum de Lugares - Comuns" da autoria de Licínio Poças 
 

 

20 Outubro – Lançamento de Livro “Infância de Pedras” da autoria do Mestre Domingos Oliveira, com 

momento de fado e inauguração simutanea da exposição de pintura e escultura.  

 

24 Novembro – Lançamento de Livro “ Cinquenta Anos de Vida Literária” da autoria de Vasco Graça 

Moura  

 
 
13 Dezembro – Lançamento de Livro “ A Arte do Tempo” da autoria de Rui Vaz Osório 
 



 
Pelo terceiro ano consecutivo a SRNOM dedicou uma quinzena da sua atividade cultural 

especificamente à literatura com a apresentação III Quinzena Literária, composta por:  

 

12 Abril – Concerto “O Cancioneiro Del – Rei D. Dinis” pelo grupo “ La Batalla” com direcção de Pedro 
Caldeira Cabral. 

 
 
18 Abril – Conferência “ Da Identidade à Alteridade” releitura esconjurante das Causas da Decadência 

dos Povos Peninsulares. 
Conferencista: Prof. Doutor Paulo Tunhas  

 
 
20 Abril – Conferência “ Camilo Castelo Branco: ou de como a ficção ajuda a compreender melhor a 

realidade de um povo”. 
Conferencista: Prof.ª Doutora Maria do Carmo Castelo Branco 

 



 
 

4.4. Cinema 

Durante o ano 2012 realizou-se o 3.º Ciclo de Cinema - “O Poder, A Mudança e o Efémero” 
 
 
19 Setembro - Citizen Kane de Orson Welles 
 
26 Setembro - Ivan Groznyj (Part I) de Sergei Einstein 
 
03 Outubro  - Julius Caesar de Joseph L. Mankiewicz 
 
10 Outubro - Il Gattopardo de Luchino Visconti 
 
17 Outubro - Kagemusha de Akira Kurosawa 
 
 
 
Desenvolveu-se pela primeira vez o Ciclo Fitas com Jazz, com a apresentação de filmes comentados pelo 

conhecido radialista José Duarte, autor do programa mais antigo da rádio portuguesa: o “Cinco Minutos 

de Jazz”.  

 
02 Novembro – “Belarmino”, Fernando Lopes, 1964 
  
16 Novembro – “Kansas City”, Robert Altman, 1996 
 
29 Novembro - “Bird”, Clint Eastwood, 1988 
 
 

 

 

 

Como balanço total quantitativo temos assim: 

 Exposições de pintura, escultura, fotografia, etc. - 22 

 Concertos - 17 

 Conferências e Lançamentos de Livros - 14 

 Sessões de Cinema - 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Recursos Humanos e Formação Profissional 
 
Um dos pontos fracos que tinha sido detetado no decorrer do ano 2011 resulta do secretariado do 

Conselho Disciplinar Regional do Norte só ter uma pessoa afeta, não existindo rotação de pessoal. Esta 

situação foi eliminada no decorrer do ano 2012, estando atualmente o secretario do CDRN assegurado 

por 2 funcionários. 

 

Para o ano 2012 foi definido um plano de formação profissional em áreas como a segurança higiene e 

saúde no trabalho, atendimento e comunicação com os médicos. 

 

Assim, no 2º trimestre do ano Realizou-se o curso de formação de “Combate a Incêndios com Meios de 

Primeira Intervenção” para 8 colaboradores. O curso foi ministrado pelo Gabinete de Estudos e 

Formação do Batalhão de Sapadores Bombeiros e teve como unidades temáticas:  

- Organização de emergência; 

- Fenomenologia da Combustão  

- Extintores 

- Práticas de combate a incêndio com extintores e linhas de mangueiras 

 

No 3º trimestre realizou-se o curso de formação em “Comunicação e Atendimento” para 7 

colaboradores. O curso foi ministrado pelo CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas e teve como 

objetivos: 

- Identificar a estrutura do processo de comunicação e as técnicas de comunicação eficazes, otimizando 

as relações com os diversos públicos.  

- Conhecer as fases do atendimento e os fatores que contribuem para o sucesso, com vista ao seu 

manuseamento de acordo com as exigências próprias de cada cliente/situação. 

- Compreender a estrutura de funcionamento psicológico e motivacional do outro, de modo a fazer uso 

de atitudes e transações comunicacionais que facilitem a relação 

- Identificar a importância da imagem na relação eficaz com os outros.  

 



 
 

O curso teve o seguinte conteúdo programático: 

 

1. Comunicação e Atendimento   

1.1. A comunicação e o relacionamento interpessoal  

1.2. O papel do atendimento na estrutura e imagem organizacional  

 

2. Sistema de Comunicação com o Outro  

2.1. A influência da autoestima na relação com o outro 

2.2. Processo de comunicação: diferentes estilos 

2.3. Trabalhar o feedback do outro  

2.4. Saber ouvir: a escuta empática   

  

3. Trabalhar o Comportamento e as Atitudes 

3.1. A assertividade como chave da relação com o outro 

3.2. Gerir as emoções no processo de atendimento  

 

4. Processo de Atendimento  

4.1. Orientação para o outro: necessidades e perceções 

4.2. Atitudes e comportamentos  

 

5. Atitude Profissional ao Telefone 

5.1. Fases do atendimento telefónico  

5.2.Saber dar e pedir informações, opiniões e sugestões  



 

6. Gestão documental/expediente  
 
O número de documentos recebidos diariamente manteve-se muito elevado e diversificado, tal como os 

números abaixo apresentados revelam.  

Durante o ano 2012 tempo de resposta a cada um dos documentos que dá entrada na SRNOM manteve-

se diminuto, ainda que o despacho resultante para cada um destes documentos seja também ele muito 

variável. Por exemplo: Pedidos de parecer a colégios de especialidade, pedidos de parecer à consultora 

jurídica, pedidos de informação várias, documentos destinados ao Conselho Disciplinar Regional, 

pedidos de patrocínio científico, pedido de inscrição na Ordem e nos colégios de especialidade, 

alteração de dados dos médicos inscritos, pedidos provenientes de tribunais, questões sobre 

quotização, trocas de correspondência com o CNE, pedidos de aluguer de espaços e de serviços vários 

do CCC, etc. A monitorização dos processos manteve-se como prioridade, sendo o balanço quantitativo 

o seguinte: 

 

Documentos rececionados e digitalizados na sede - Total anual de 3.549 documentos, o que 

corresponde a cerca de 300 documentos por mês. Este número teve um acréscimo de 25% face ao ano 

anterior, o que revela uma cada vez maior proximidade dos médicos com a SRNOM. 

 

Pedidos de Espaço no CCC - Total anual de 214 documentos;  

 

Tarefas atribuídas aos funcionários via sistema de gestão documental - Total anual de 1.978; 

 

Correspondências de saída (não inclui informações e divulgações de caracter geral aos médicos) - Total 

anual de 5.336 documentos que se distribuíram por ofícios, fax e emails. 

 



 
 

7. Gabinete de Comunicação 

 

Neste ano, a página Nortemédico teve um acréscimo de cerca de 370%, relativamente ao final de 2011, 

na rede social Facebook tendo atingindo os 1591 “seguidores”. 

 

Foram divulgadas notícias de foro médico nos seguintes meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

 Grande Porto – “Oferta formativa de médicos em Portugal é mais do que suficiente”, “Taxas – 

Aumento beneficia os privados” – 27-01-2012 

 Correio da Manhã – “Ordem dos Médicos quer “radiografia” da saúde em Portugal” – 14-03-2012 

 Sol – “Ordem anuncia realização de estudo rigoroso sobre demografia médica” – 14-03-2012, 

“Ordem alerta que qualidade da formação está 'cada vez mais em risco'” – 07-02-2012 e 08-02-

2012 

 RCM PHARMA – “Ordem anuncia realização de “estudo rigoroso” sobre demografia médica” – 14-03-

2012  

 Jornal de Notícias – “Ordem quer saber número de médicos” – 15-03-2012, “Ordem dos Médicos 

preocupada com o ensino pré-graduado” – 07-02-2012 

 Metro – “Ordem exige estudo rigoroso” – 15-03-2012  

 Açoriano Oriental Online – “Qualidade da formação está cada vez mais em risco” – 07-02-2012 

 Notícias Médicas – “Médicos recém-formados não terão acesso a qualidade diferenciada”, “Os 

Médicos estão mal pagos” – 07-03-2012 

 Diário de Notícias – “Ordem dos Médicos alerta que qualidade da formação está "cada vez mais em 

risco"” – 08-02-2012 

 Público - “Ordem dos Médicos alerta que qualidade da formação está "cada vez mais em risco"” – 

07-02-2012 

 Antena 1 - Portugal em Directo – “Encerramento de urgência no Grande Porto” – 20-02-2012  

 TSF – “Dr. Miguel Guimarães sobre transferência do Maria Pia” – 05-03-2012 

 Porto Canal – Participação do Dr. Miguel Guimarães no programa Domínio Público 
 

 

 Assoc. Estudantes ICBAS – “Divulgação Fórum Internato Medico” – 14-04-2012 

 Diário de Notícias da Madeira – “Ordem dos Médicos quer travar princípio activo” – 02-06-2012 

 Diário do Minho – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego” – 20-06-2012  

 Grande Porto – “Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães – A Ordem dos Médicos e o SNS” – 27-

04-2012, “Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães – Os Genéricos” – 01-06-2012 “Artigo de 

Opinião do Dr. Miguel Guimarães – Estranhas obsessões e SNS” – 08-06-2012, “Artigo de Opinião do 

Dr. Miguel Guimarães – O sentido de uma comemoração” – 15-06-2012, “Artigo de Opinião do Dr. 

Miguel Guimarães – O privilégio de ser médico e a Greve dos Médicos” – 29-06-2012 



 

 I – “Ordem dos Médicos avança com providência cautelar” – 02-06-2012  

 Jornal de Notícias – “Ordem recusa contratação de médicos à hora” – 02-06-2012, “Jovem aluna 

vence Prémio Daniel Serrão” – 12-02-2012 

 Lusa – Desemprego Médico – 19-06-2012 

 Público – “Médicos ainda receitam por marca apesar da lei” – 02-06-2012  

 Site A Bola – “Ordem dos Médicos alerta para desemprego a curto prazo” – 19-06-2012 

 Site Costa da Caparica – “Ordem alerta para desemprego na medicina a curto prazo” – 19-06-2012 

 Site Destak – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto prazo” – 

19-06-2012 

 Site diariodigital – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto 

prazo” – 19-06-2012 

 Site Diario de Noticias –  “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto 

prazo” – 19-06-2012 

 Site Expresso – “Saúde: Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto 

prazo” – 19-06-2012 

 Site netfarma Fármacia –  “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a 

curto prazo” – 19-06-2012 

 Site Ionline –  “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto prazo” – 

19-06-2012 

 Site Jornal de Notícias – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto 

prazo” – 19-06-2012 

 Site maisactual.pt – “Ordem dos Médicos do Norte para desemprego a curto prazo” – 19-06-2012 

 Site netmadeira – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto prazo” 

– 19-06-2012 

 Site Sapo Notícias – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto 

prazo” – 19-06-2012 

 Site ptjornal – ““Estamos a meter nas faculdades demasiados alunos”, alertam os médicos do Norte” 

– 19-06-2012 

 Site rcm pharma – “OM do Norte alerta para desemprego na medicina a curto prazo” – 19-06-2012 

 Site RTP – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto prazo” – 19-

06-2012 

 Site Sic Notícias – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto prazo” 

– 19-06-2012 

 Site Visão – “Saúde: Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego na medicina a curto 

prazo” – 19-06-2012 

 Tempo Medicina – “O cirurgião que se esquecia do sono” – 28-05-2012 

 Porto Canal – Cobertura de Conferência de Imprensa – 02-06-2012 

 RTP – Prescrição DCI e cobertura Conferência de Imprensa – 01-06-2012 

 TVI – Prescrição DCI e cobertura Conferência de Imprensa – 01-06-2012 
 

 Correio da Manhã – “Ordem defende” – 27-12-2012 

 Destak – “Recém-licenciados fazem Juramento de Hipócrates e admitem exercer aqui ou lá fora” – 

17-12-2012 

 Diário de Notícias – “Ordem dos Médicos pede esclarecimentos a hospital” – 23-10-2012, “Médicos 

apoiam bastonário” – 27-12-2012 



 

 Grande Porto – “Artigo de Opinião do Presidente do CRNOM “O Património das Carreiras Médicas” – 

14/09/2012, “Artigo de Opinião do Presidente do CRNOM “Curso de Medicina da Univ. Aveiro” – 

26/10/2012, “Artigo de Opinião do Presidente do CRNOM “A sustentabilidade do SNS” – 

09/11/2012, “Ordem dos Médicos exige explicações a António Ferreira” – 21/12/2012 

 Jornal de Notícias – “Ordem contesta nomeações nos ACES” – 05-10-2012, “Racionamento abre 

cisão na Ordem” – 27-12-2012 

 Porto Canal – Mais de 500 jovens médicos pediram certificados para emigrar (Dr. Miguel Guimarães) 

– Jornal do Norte de 18-10-2012, Prescrição por DCI não aumentou venda de genéricos (Dr. Miguel 

Guimarães) – Jornal do Norte de 24-10-2012, Consultas de pediatria e cardiologia nos centros de 

saúde (Dr. Miguel Guimarães) – Último Jornal de 22-11-2012, Aumento das clínicas low-cost (Prof. 

António Araújo) – Jornal Diário de 04-12-2012, Comentário do vice-presidente do CRNOM, Prof. 

António Araújo, às notícias sobre o Hospital São João – Jornal do Norte de 18-12-2012, Análise às 

declarações de António Ferreira sobre as cirurgias no CH São João (Dr. Miguel Guimarães) – Jornal 

do Norte de 21-12-2012, Conselho Regional do Norte da OM reitera críticas ao racionamento de 

medicamentos (Dr. Miguel Guimarães) – Último Jornal de 26-12-2012 

 Público – “Artigo de Opinião do Presidente do CRNOM “A sustentabilidade do SNS” – 17/12/2012, 

“Ordem dos Médicos força ARS-Norte a recuar” – 03-10-2012, “Médicos do Norte manifestam 

apoio ao bastonário” – 27-12-2012  

 Qualidade&Inovação – Entrevista com o Dr. Miguel Guimarães – 05-12-2012  

 SIC – CRNOM defende o bastonário e reitera críticas ao racionamento de medicamentos – 27-12-

2012 

 TSF – CRNOM defende o bastonário e reitera críticas ao racionamento de medicamentos – 27-12-

2012  

 

 

 

Comunicados 

 

Poder político procura baralhar todos os dados sobre a Demografia Médica  

 

A 14 de Março o Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos emitiu um 

Comunicado a criticar a falta de rigor e de objectividade de um estudo da ERS sobre a actividade dos 

Centros Hospitalares. 

Ver Anexo 2 

 

Do referido Comunicado surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

http://vimeo.com/51747464
http://vimeo.com/52150483
http://vimeo.com/54137339
http://vimeo.com/54137339
http://vimeo.com/54933262
http://vimeo.com/55952544
http://vimeo.com/55952544
http://vimeo.com/56152568
http://vimeo.com/56152568
http://vimeo.com/56369363
http://vimeo.com/56369363


 
 

 Correio da Manhã – “Ordem dos Médicos quer “radiografia” da saúde em Portugal” – 14-03-2012 

 Sol – “Ordem anuncia realização de estudo rigoroso sobre demografia médica” – 14-03-2012 

 RCM PHARMA – “Ordem anuncia realização de “estudo rigoroso” sobre demografia médica” – 14-03-

2012  

 Jornal de Notícias – “Ordem quer saber número de médicos” – 15-03-2012 

 Metro – “Ordem exige estudo rigoroso” – 15-03-2012  

 

 

Reunião Geral de Médicos (RGM), Porto 27 de Fevereiro de 2012 

Numa impressionante mobilização, centenas de médicos responderam ao repto lançado pelo 

movimento dos Médicos Unidos e pelo Conselho Regional do Norte da ordem dos Médicos e juntaram-

se na Reunião Geral de Médicos de 27 de Fevereiro na SRNOM. As carreiras médicas, a grelha salarial e a 

qualidade da formação médica, com especial incidência nos internatos de especialidade, foram os 

pontos essenciais do debate e constituíram a base do caderno reivindicativo que constou na carta 

aberta apresentada ao Ministério da Saúde.  

 

Reunião Geral de Médicos (RGM), Porto 20 de Junho de 2012 

 

No dia 20 de Junho foi realizada uma Reunião Geral de Médicos (RGM) na SRNOM. Nesta reunião, mais 

de 700 médicos expressaram a sua indignação relativamente ao recente concurso público lançado pelo 

Ministério da Saúde para trabalho à hora e pelo preço mais baixo do SNS.  

No dia 26 de Junho foi emitido um Comunicado, assinado pelo Conselho Regional do Norte da Ordem 

dos Médicos, pela Federação Nacional dos Médicos e pelo Sindicato Independente dos Médicos a 

expressar as conclusões da RGM, bem como a demonstrar uma manifestação sem precedentes de 

mobilização e apoio à Greve Nacional convocada para os dias 11 e 12 de Julho.  
Ver Anexo 2 

 

Sobre a RGM que decorreu no dia 20 de Junho surgiu a seguinte notícia nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

 

 Diário do Minho – “Ordem dos Médicos do Norte alerta para desemprego” – 20-06-2012  

 

 

 



 
A Greve dos Médicos 
 

A 9 de Julho o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos enviou uma carta aos médicos 

inscritos nesta Secção Regional a defender que a Greve Nacional decretada pelos Sindicatos e apoiada 

pela Ordem dos Médicos era, antes de tudo, uma obrigação moral da classe médica em defesa da 

qualidade dos cuidados de saúde e dos doentes. 
Ver Anexo 2 

 

 

 

Da Greve dos Médicos que se realizou nos dias 11 e 12 de Julho surgiram mais de 50 notícias nos meios 

de comunicação, que podem ser consultadas no Anexo 3. 

 

 

 

 

Notas de Imprensa  

Ver Anexo 4 

 

 
Das palavras aos actos. Primeiro ano de mandato dos actuais corpos gerentes da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos – 14 de Janeiro 

 
 

Reunião da Ordem dos Médicos com o reitor da Universidade do Porto - Qualidade da Formação 

Médica cada vez mais em risco – 7 de Fevereiro 

 

 

Da referida Nota de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

 

 Sol – “Ordem alerta que qualidade da formação está 'cada vez mais em risco'” – 07-02-2012 e 08-02-

2012 



 

 Jornal de Notícias – “Ordem dos Médicos preocupada com o ensino pré-graduado” – 07-02-2012 

 Açoriano Oriental Online – “Qualidade da formação está cada vez mais em risco” – 07-02-2012 

 Diário de Notícias – “Ordem dos Médicos alerta que qualidade da formação está "cada vez mais em 

risco"” – 08-02-2012 

 Público - “Ordem dos Médicos alerta que qualidade da formação está "cada vez mais em risco"” – 

07-02-2012 

 

 

 

 

 

Posição sobre a criação da figura dos Enfermeiros de Família – 24 de Maio 

 

No dia 24 de Maio foi organizada uma Conferência de Imprensa pelo Conselho Regional do Norte da 

Ordem dos Médicos para comentar declarações proferidas pelo Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, 

entre outros assuntos. 

 

 

 

Da referida conferência surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 5 

 

 

 

 Correio da Manhã – “Gravidas seguidas só por médicos” – 25-05-2012, “Médicos contra 

enfermeiros” – 25-05-2012 

 Diário dos Açores – “Ordem dos Médicos contra passagem de competências para enfermeiros” – 27-

05-2012 

 Diário de Notícias – “Comparticipação mantém-se” – 25-05-2012, “Medicamentos não perdem 

comparticipação se receitados por DCI” – 24-05-2012, “Ordem contra troca de genéricos” – 26-05-

2012 

 Expresso – “Ordem dos Médicos contra ascensão dos enfermeiros” – 25-05-2012  

 I – “Ordem dos Médicos não quer enfermeiros a seguir grávidas” – 25-05-2012 

 Jornal de Notícias – “Doente deve escolher fármaco que quer tomar” – 25-05-2012 

 Jornal de Negócios –  “Médicos do Norte criticam regime de prescrição” – 25-05-2012   



 

 Público – “Ordem dos Médicos contra passagem de competências para enfermeiros” – 24-05-2012, 

“Opção por remédios mais caros não faz perder apoio estatal” – 25-05-2012 

 RCM Pharma – “Ordem dos Médicos / Norte contra possibilidade de enfermeiros acompanharem 

grávidas” – 25-05-2012, “Ordem dos Médicos / Norte: é “inaceitável” prescrição por DCI” – 25-05-

2012 

 RTP – “Ordem dos Médicos do Norte contra possibilidade de enfermeiros acompanharem grávidas” – 

24-05-2012 

 Site Sindicato Independente dos Médicos – “CRN da OM toma posição – Não é tempo para meias-

tintas” – 25-05-2012 

 Tempo Medicina – “CRN exige “clarificação pública” sobre “matéria grave”” – 28-05-2012 

 Visão – “Ordem dos Médicos / Norte contra possibilidade de enfermeiros acompanharem grávidas” – 

24-05-2012 

 Porto Canal – Notícia sobre Conferência de Imprensa – 24-05-2012 

 

 

 

Convocatória para a Reunião Geral de Médicos – 16 de Junho 

 

 

CESPU – 31 de Julho 

 

No dia 31 de Julho foi divulgada uma Nota de Imprensa, pelo Conselho Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos, referente ao anúncio pela Comunicação Social de que os alunos que tenham concluído os três 

anos da licenciatura em Ciências Biomédicas da CESPU poderiam licenciar-se em Medicina, entrando 

diretamente no 4º ano do curso na Universidade espanhola Alfonso X El Sabio.   

 

 

Da referida divulgação surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 6 

 

 

 Correio da Manhã – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos” – 31-07-2012 / 

“Médicos contra formação em Espanha” – 01-08-2012 

 Destak – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos” – 31-07-2012 

 Diário Digital – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos” – 31-07-2012 



 

 Diário Económico – ““Ordem dos Médicos pediu estudo para saber quantos profissionais são 

necessários” – 01-08-2012  

 Diário de Notícias – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos” – 31-07-2012 / 

01-08-2012 / “Ordem quer saber quantos médicos são necessários” – 31-07-2012 

 Expresso – “Ordem contra médicos 'à Relvas'” – 03-08-2012 

 IOnline – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos” – 31-07-2012 

 Jornal de Notícias – “Equivalências polémicas em Medicina” – 01-08-2012 / “Médicos contra 'meio 

curso' com média de 12,8 valores” – 02-08-2012 / “Art. Opinião Manuel António Pina «Vêm aí os 

turbomédicos»” – 03-08-2012 

 MSN Notícias – “Ordem dos Médicos quer saber quantos profissionais são necessários e onde” – 31-

07-2012 

 Netfarma – “Ordem dos Médicos quer saber quantos profissionais são necessários e onde” – 31-07-

2012 

 Portal Net Madeira – “Ordem dos Médicos quer saber quantos profissionais são necessários e onde” 

– 31-07-2012 

 Público – “Ordem dos Médicos contra Cursos Privados de Medicina” – 01-08-2012 

 RTP Notícias – “Ordem dos Médicos acusada de manter “preconceito” contra cursos privados” – 31-

07-2012  

 Sábado – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos” – 31-07-2012  

 SIC Jornal da Noite – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos Norte” – 31-07-

2012 

 Sic Notícias – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos” – 31-07-2012  

 Sol – “Ordem dos Médicos preocupada com Cursos Privados de Medicina” – 31-07-2012 

 TVI Jornal das 8 – “Cursos Privados de Medicina Preocupam Ordem dos Médicos Norte” – 31-07-2012 

 TVI 24 – “Ordem preocupada com cursos privados de Medicina” – 31-07-2012  

 

 

Foi, igualmente, elaborada uma síntese de notícias referentes à reacção da CESPU à Nota de Imprensa 

do CRNOM. 
Ver Anexo 7 

 

 

Nomeações dos directores dos ACES – 31 de Julho 

No dia 31 de Julho foi divulgada uma Nota de Imprensa, pelo Conselho Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos, referente às recentes nomeações dos diretores executivos dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACES) do Norte.  

 

 

Da referida divulgação surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 8 



 
 

 Correio do Minho – “Ordem preocupada com nomeações” – 02-08-2012 

 Diário Económico – “PSD considera infundadas críticas da Ordem dos Médicos às nomeações” – 03-

08-2012 

 Diário de Notícias – “Centros de saúde com nomeações polémicas” – 03-08-2012 

 Jornal de Notícias – “Nomeações somam críticas na saúde” – 02-08-2012 / “Art. Opinião Pedro 

Bacelar Vasconcelos «No Jobs for the boys» (baseado no comunicado do CRNOM)” – 03-08-2012  

 Grande Porto – “Art. Opinião Dr. Miguel Guimarães «Nomeações para os ACES»” – 03-08-2012 

 Noticias Portugalmail.pt – “Nomeação dos Diretores Executivos dos ACES preocupa OM” – 02-08-

2012 

 Ionline – “Ordem dos Médicos acusa directores nomeados para centros de saúde de "total ausência 

de experiência" na área” – 01-08-2012 

 Público – “Ordem contra nomeações na saúde a Norte” – 03-08-2012  

 RCM Pharma – “PSD considera infundadas críticas da Ordem dos Médicos às nomeações” – 03-08-

2012 

 RTP Jornal da Tarde – Polémica com as nomeações para os ACES – 24-09-2012 

 

 

ARS Norte coloca em causa tratamento a doentes com patologia respiratória crónica – 1 Outubro / 

CRNOM congratula-se com suspensão de documento por parte da ARS Norte – 2 de Outubro 

Da referida divulgação surgiu a seguinte notícia nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

 Público – “Ordem dos Médicos força ARS-Norte a recuar” – 03-10-2012 

 

 

Nomeações para os ACES são exemplo pouco edificante – 4 de Outubro 

 

Da referida divulgação surgiu a seguinte notícia nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

 Jornal de Notícias – “Ordem contesta nomeações nos ACES” – 05-10-2012 

 

 

Nota positiva para o Acordo entre Sindicatos Médicos e Ministério da Saúde – 16 de Outubro 



 
Declarações do presidente do Conselho de Administração do CHSJ – 21 de Dezembro 

 

Da referida divulgação surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

 Grande Porto – “Ordem dos Médicos exige explicações a António Ferreira” – 21/12/2012 

 Porto Canal – Análise às declarações de António Ferreira sobre as cirurgias no CH São João (Dr. 

Miguel Guimarães) – Jornal do Norte de 21-12-2012,  

 

 

 
Declarações do Presidente do CNECV de 24 de Dezembro de 2012 – 28 de Dezembro 

 
A 28 de Dezembro os três Presidentes das Secções Regionais da Ordem dos Médicos (Norte, Centro e 
Sul) emitiram uma Nota de Imprensa relativa às declarações proferidas pelo Presidente do Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) à RTP, em 24 de Dezembro, sobre o Bastonário da 
Ordem dos Médicos, bem como sobre o parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da 
Ordem dos Médicos (CNEDM). 
 
Da referida divulgação surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

 Público – “Médicos do Norte manifestam apoio ao bastonário” – 27-12-2012  

 SIC – CRNOM defende o bastonário e reitera críticas ao racionamento de medicamentos – 27-12-

2012 

 TSF – CRNOM defende o bastonário e reitera críticas ao racionamento de medicamentos – 27-12-

2012  

 Último Jornal – Porto Canal – Conselho Regional do Norte da OM reitera críticas ao racionamento de 

medicamentos – 26-12-2012  

 

 

 

Outros Assuntos 
Ver Anexo 9 

 

 Jornal de Notícias – Entrevista de perfil Dr. Miguel Guimarães – 13-08-2012 

http://vimeo.com/56152568
http://vimeo.com/56369363
http://vimeo.com/56369363


 

 Porto Canal – Governo corta apoio às cirurgias no privado – entrevista com Dr. António Araújo – 06-

09-2012 

 Jornal do Norte – Porto Canal – Médicos abrangidos por regime de mobilidade especial – 17-09-2012  

 Jornal do Norte – Porto Canal – CRNOM repudia intenção de racionamento terapêutico – 27-09-2012  

 Jornal do Norte – Porto Canal – Mais de 500 jovens médicos pediram certificados para emigrar – 18-

10-2012  

 Jornal do Norte – Porto Canal – Prescrição por DCI não aumentou venda de genéricos – 24-10-2012  

 Último Jornal – Porto Canal – Consultas de pediatria e cardiologia nos centros de saúde – 22-11-

2012  

 Jornal Diário – Porto Canal – Aumento das clínicas low-cost – 04-12-2012  

 Jornal do Norte – Porto Canal – Comentário do vice-presidente do CRNOM, Dr. António Araújo, às 

notícias sobre o Hospital São João – 18-12-2012  

 

 

Neste ano foram, igualmente, divulgados eventos decorridos na SRNOM nos meios dos comunicação, 

entre os quais: 

 

 Assoc. Estudantes ICBAS – Do Médico para os Médicos 

 ANEM – 3ª sessão Do Médico para os Médicos 

 Direcção Regional da Cultura do Norte – Apresentações Literárias 

 Destak – III Quinzena Literária 

 Grande Porto – Ciclo de Cinema “Il Gattopardo” e “Kagemusha”, Exposição 2+2, Fitas com Jazz, 

Concerto de Natal e Infância de Pedras 

 Porto Alive – Porto Canal – Presença do Dr. Quintas na divulgação do Ciclo de Cinema 

 Público - Concerto de Natal 

 Sapo Música – 2ª sessão do 2º Ciclo de Jazz, 5ª sessão Ciclo de Jazz, «Celebração da Melodia» - 

Orquestra do Norte 

 Site AEFMUP – Do Médico para os Médicos 

 Site Câmara Municipal do Porto – Exposição Beatriz Pacheco Pereira 

 Site E-Cultura – Exposição Beatriz Pacheco Pereira, III Quinzena Literária, «Celebração da 

Melodia» - Orquestra do Norte, 3º Ciclo de Cinema, Fitas com Jazz Infância de Pedras e Fitas 

com Jazz e Concerto de Natal 

 Site Escape – Exposição Beatriz Pacheco Pereira, 5ª sessão Ciclo de Jazz e Canções de Cabaret 

 Site Gaia Global – “Silhuetas e Recordações” 

http://vimeo.com/52150483
http://vimeo.com/54137339
http://vimeo.com/54933262
http://vimeo.com/55952544
http://vimeo.com/55952544


 
 Site JAS FARMA – 3ª sessão Do Médico para os Médicos 

 Site Jornal Audiência – Exposição Beatriz Pacheco Pereira 

 Site Metro – 3ª sessão do 2º Ciclo de Jazz, «Celebração da Melodia» - Orquestra do Norte 

 Site Público – Exposição Beatriz Pacheco Pereira 

 Site Rádio Nova – Exposição Beatriz Pacheco Pereira e 3º Ciclo de Cinema 

 Site Registrus – Canções de Cabaret 

 Site Semana Médica – Do Médico para os Médicos  

 Site VIVA – 6ª sessão Ciclo de Jazz, 3º Ciclo de Cinema 

 Time Out Porto – 7 Divulgações (2º Ciclo de Jazz), Concerto de Natal pelos Capella Duriensis 

 Visão – Exposição 2+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram enviados os seguintes Press Releases aos meios de Comunicação Social: 

 

Ver Anexo 10 

 

 

Janeiro 

 

 2º Ciclo de Jazz 

 

 



 
 

Fevereiro 

 

 Primeira sessão do Jazz na Ordem - Tributo a Miles Davis 

 Ordem dos Médicos manifestou ao Reitor da Univ. do Porto preocupação pela qualidade do 

ensino médico 

 Segunda sessão “Jazz na Ordem” - Tributo a Tom Harrell, dia 24 de Fevereiro 

 Reunião Geral de Médicos na SRNOM 

 Conclusões da Reunião Geral de Médicos no Porto 

 

Março 

 

 Terceira sessão “Jazz na Ordem” - Tributo a Oliver Nelson, 16 de Março 

 Nota de Imprensa - Poder político procura baralhar dados sobre demografia médica 

 Comunicado - Poder político procura baralhar dados sobre demografia médica 

 Exposição de Pintura de Graziela Teixeira da Mota e João Marrocos na Casa do Médico 

 Ciclo de Formação - SRNOM 

 A Obra Plástica de Beatriz Pacheco Pereira de volta ao Porto 

 

Abril 

 

 Cantigas de Amigo, Antero e Camilo: Reflexo de um Povo na III Quinzena Literária 

 Joe Henderson e Thelonious Monk recordados pela Escola de Jazz do Porto – Quarta sessão do 

Jazz na Ordem 

 Apresentação do livro «Sudário de Turim» de Antero Frias Moreira 

 SRNOM e CNMI promovem Fórum do Internato Médico 

 SRNOM acolhe lançamento de Silhuetas e Recordações, novo livro de José Manuel Pavão 

 

 



 
 

Maio 

 

 “O Rim Artificial, Uma História de Afectos” apresentado a 19 de Maio na SRNOM 

 X Exposição Arte Médica inaugura no próximo Domingo 

 Tributo a Jimmy Van Heusen e Sonny Rollins na quinta sessão do Jazz na Ordem 

 Ordem dos Médicos presta homenagem a Gomes da Silva, antigo Director de Cirurgia do H. S. 

António 

 Apneia do Sono em debate na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos  

 «A Cidade de Eugénio» e «Miguel Veiga - Cinco Esboços para Um Retrato» apresentados na 

Ordem dos Médicos 

 Ordem dos Médicos associa-se às comemorações dos 150 anos de “Amor de Perdição” no 

Porto 

 Comunicado CRNOM - Posição sobre a criação da figura dos Enfermeiros de Família 

 Inauguração da IV Exposição Arte Fotográfica 

 

Julho 

 

 Carta aos Médicos do Norte – “A Greve dos Médicos” 

 Nota de Imprensa “CESPU” 

 O Património das Carreiras Médicas 

 Nota de Imprensa “Nomeações para os ACES” 

 “John Coltrane apresentado por José Duarte na última sessão do “Jazz na Ordem””  

 “Orquestra do Norte nos Jardins da Casa do Médico” 

 

Setembro 

 

  “De 19 de Setembro a 17 de Outubro “O Poder, a Mudança e o Efémero” - 3º Ciclo de Cinema 

da SRNOM” 

 “Modinhas e Fados na Casa do Médico” 



 
 “Ivan, o Terrível I na segunda sessão do Ciclo de Cinema “O Poder, a Mudança e o Efémero” 

 “Cirurgia da miopia na sexta sessão de ‘Do médico para os médicos’“ 

 “Licínio Poças apresenta o livro «Vade-mécum de lugares comuns» na Ordem dos Médicos” 

 “Júlio César, épico de Mankiewicz, na terceira sessão do Ciclo de Cinema ‘O Poder, a Mudança e 

o Efémero’”  

 “Canções de Cabaret” com Eduarda Melo e João Tiago Magalhães 

  

Outubro 

 

 ARS Norte coloca em causa tratamento a doentes com Patologia Respiratória Crónica  

 CRNOM congratula-se com suspensão de documento por parte da ARS Norte  

 Nomeações para os ACES são exemplo pouco edificante  

 Nota positiva para o acordo entre sindicatos médicos e Ministério da Saúde 

 Domingos de Oliveira apresenta o livro “Infância de Pedras” na Ordem dos Médicos  

 Exposição 2+2 na galeria da Ordem dos Médicos / Exposición 2+2 con Andrés Mérida  

 “Fitas com Jazz” em Novembro na Ordem dos Médicos 

 

Novembro 

 

 Cirurgia Estética na 8ª sessão de ‘Do Médico para os Médicos’  

 Concerto de Natal com Capella Duriensis 

 

Dezembro 

 

 Lançamento do livro “A Arte do Tempo” de Rui Vaz Osório  

 Juramento de Hipócrates 2012  

  Declarações do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar São João  

  Conferência de Imprensa sobre Racionamento em Saúde  

 



 
 

 

A SRNOM marcou presença no programa “minuto saúde”, que é um programa de rádio diário com 

duração aproximada de um minuto e que é transmitido em diversas rádios locais, nas seguintes datas: 

Julho: 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27  

 

 

Agosto: 06, 07, 08 

 



 

8. Revistas Nortemédico 
 

Revista nº 50, Janeiro a Março de 2012 
 

 

Especial Nortemédico 50 

Revista da SRNOM chegou ao número 50 

 

Em destaque 

Presidente do SRNOM e os temas quentes da actualidade: Os cuidados de Saúde em tempos de crise, 

“terapêuticas” não convencionais e a necessidade de legislar sobre Acto Médico 

 

Entrevista 

António Araújo, vice-presidente do CRNOM: Reservas à lista de medicamentos acordada por 14 

instituições hospitalares e ULS´s da região Norte 

 

Artigos 

Hospital Maria Pia: José Manuel Pavão e o encerramento definitivo desta unidade hospitalar 

 

Notícias 

XVI Congresso Nacional de Medicina: Num evento que decorreu sob o lema da Qualidade em Medicina, 

bastonário apelou a que Ministro da Saúde seja a voz reivindicativa da Saúde no Governo 

“Unidos como nunca”: Reunião Geral promovida pelo movimento “Médicos Unidos” e pelo CRN juntou 

cerca de 700 médicos nas instalações da SRNOM 

“Médicos Unidos”: A palavra a alguns dos principais protagonistas deste movimento que tem agitado e 



 
mobilizado a classe médica 

“O envelhecimento é um processo patológico? Trata-se?”: A primeira sessão do ciclo de palestras “Do 

médico para os médicos – especificidades que interessam à generalidade” 

“Um ano de mandato: Que mudanças?”: Bastonário José Manuel Silva fez balanço do primeiro ano de 

exercício do cargo em conferência na SRNOM 

Simpósio da Fundação Bial “Aquém e Além do Cérebro”: Sono e Sonhos foi o tema da 9.ª Edição 

12.º Congresso Nacional de Bioética: “Propriedades na Saúde – uma questão de justiça social”, a 

reflexão que dominou os trabalhos 

Duas décadas de afirmação: Serviço de Bioética e Ética Médica da FMUP comemorou 20 anos com a 

presença do Primeiro-Ministro 

Jornadas do Internato Médico: Edição de 2012 centrada na discussão do novo Regulamento do 

Internato Médico 

“Empregabilidade na Saúde”: Presidente do CRN deixou bem expressas as suas preocupações em debate 

promovido pelos estudantes de Medicina da UM 

AEFMUP: Comemorações do 30.º aniversário marcadas por elogios ao dinamismo e capacidade de 

intervenção demonstrados ao longo dos anos 

Alumni Club de Portugal da Universidade de Barcelona: Josep Maria Ustrell, médico catalão há muito 

radicado no Porto, é o mentor da iniciativa 

 

Cultura 

III Quinzena Literária: Música, filosofia e a obra de Camilo numa reflexão sobre a identidade cultural 

portuguesa 



 
“Retratos da minha vida”: A mais recente obra literária de Fernando Reis Lima 

“Arte em Família”: Exposição de arte juntou várias gerações da mesma família 

Vidro que tem algo para dizer: “Renda em vidro” por Manuela Castro Martins 

Raízes transmontanas: Mais de 20 anos de carreira, na primeira exposição individual de Rosário Roque 

A complementaridade do diferente: João Marrocos e Graziela Teixeira da Mota juntam linguagens e 

motivos artísticos distintos 

Da cantaria ao improviso: O percurso da escultora Esperança Matos 

“Humanidades”: A faceta de artista plástica de Beatriz Pacheco Pereira 

II Ciclo de “Jazz na Ordem”: A música de Miles Davis, Tom Harrell e Oliver Nelson  

Música para passar a palavra: Quarteto de 24 Cordas e coro Mille Voci em concerto promovido pela Liga 

Portuguesa Contra o Cancro 

“Sons do Mundo”: Trazidos aos CCC pelo Encantus Corus, num concerto a favor da Associação de 
Doentes com Lúpus 
 
Gabriella Morigi no CCC: Masterclass de uma semana dedicada a compositores italianos 

Concerto de Páscoa: Reportório medieval de música sacra pelos Capella Duriensis 

3 livros, 3 discos: As sugestões de Miguel Neiva, criador do “colorADD” 

 

Legislação 

Diplomas mais relevantes recentemente publicados 

 

 

 

 



 
 

Revista nº 51, Abril a Junho de 2012 
 

 

Dossier: Greve 

Mobilização sem precedentes: Do polémico concurso “à hora” lançado pelo Ministério à retoma das 

negociações com os sindicatos…A história da maior paralisação de sempre dos médicos portugueses 

Reunião Geral de Médicos: Mais de 700 pessoas participaram na Reunião Geral e lançaram as bases 

para a Greve Nacional. Miguel Guimarães considerou ser o momento certo para dar “um grito de alerta 

e de indignação” 

 

Em destaque 

Presidente da SRNOM e os temas quentes da actualidade: Protecção dos dados de doentes e 

profissionais, fragilidades da prescrição electrónica, Relatório de Primavera do OPSS e prescrição por 

DCI são temas em análise 

 

Entrevista 

Alberto Pinto Hespanhol: Críticas à intenção do Governo em contratar especialistas em Medicina Geral 

e Familiar à hora 

 

Artigo 

Paulo Mendo: 1. “Quem quer matar o Serviço Nacional de Saúde?”; 2. “Quem mutila quem?” (resposta 

a Correia de Campos) 

 

Notícias 

Dia do Médico: Medalha evocativa para os médicos que cumpriram 25 e 30 anos de inscrição na 

Ordem. Prémio Daniel Serrão para Ana Catarina Pedrosa. Prémio Corino de Andrade para Inês 



 
Folhadela, consultora jurídica da SRNOM 

Prescrição por DCI: Ordem reitera críticas à portaria que introduz a obrigatoriedade da prescrição por 

DCI em ambulatório 

Acompanhamento de grávidas por enfermeiros: “Está em causa o que todos reconhecem ser um acto 

médico” 

“do médico para os médicos”: Doenças mentais, apneia do sono e obesidade foram os temas em 

análise no último trimestre 

Orçamento da Ordem dos Médicos: Recurso interposto pela Secção Regional do Norte foi aprovado em 

Plenário dos Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos 

Governação da SRNOM: Relatório de Contas de 2011 e Plano de Actividades e Orçamento para 2012 

aprovados em Assembleia Regional 

Reunião de médicos fisiatras: Especialistas em Medicina Física e Reabilitação indignados com a 

possibilidade de os estabelecimentos de fisioterapia terem como único critério de funcionamento 

autónomo um registo na ERS 

Eleições dos colégios de especialidade: Mais de cinco mil médicos participaram no passado dia 16 de 

Junho nas eleições para as direcções dos colégios de especialidade da Ordem dos Médicos 

Fórum do Internato Médico: Consenso sobre a manutenção do Ano Comum, mas fortes divergências 

relativamente à autonomia clínica e a um eventual exame de inscrição na Ordem 

Webinars sobre as Normas de Orientação Clínica para MGF: Dois temas em debate: a dor neuropática 

e seu tratamento e os riscos associados ao uso de inibidores da COX-2 em patologia reumatológica 

Segurança de Bases de Dados de Saúde: Conferência promovida pela CESPU destaca a importância da 

assinatura digital como factor chave para uma informação mais segura 

Conferência da Amedijuris: Miguel Guimarães foi um dos convidados e reflectiu sobre as causas e 

consequências da maior litigiosidade entre os médicos e doentes 

Reunião de Primavera da Academia Nacional de Medicina Portuguesa: Alberto Amaral reconhece que 

o actual ritmo de formação de médicos “é excessivo para as necessidades do país” 

“Que futura para a telemedicina?”: Colóquio da Universidade Católica debateu o potencial e limites 

das novas tecnologias 

“Pedalar e caminhar por afectos”: Evento da Ajudaris contou com o apoio da Secção Regional do Norte 



 
da Ordem dos Médicos 

S. João na Casa do Médico: A identidade também se faz de tradição. Este ano, mais de 200 médicos 

marcaram presença 

100 anos da especialidade de Estomatologia: Encerramento das comemorações decorreu na SROM, 

com lançamento de livro evocativo 

Homenagem a Gomes da Silva: O merecido tributo a um homem de causas e convicções em cerimónia 

marcada pela apresentação de obra biográfica 

 

Cultura 

X Artemédica: Mais de 40 participantes e 130 trabalhos num evento que é já um marco na 

programação cultural da SRNOM 

IV Exposição de Arte Fotográfica: Rasgados elogios à qualidade geral dos trabalhos apresentados. A 

anteceder o evento, o workshop de Fotografia com António Pinto. No encerramento, António Paes 

Cardoso promoveu os “Diálogos sobre Fotografia” 

Pintura de Sabira Kaldarova: Artista do Cazaquistão mostrou uma obra descomprometida e de vocação 

experimental 

Exposição “Objectos prescritos”: Peças do Museu de História da Medicina Maximiano Lemos na visão 

de estudantes de Belas Artes 

“Todo o Amor é de Perdição”: Tertúlia à volta de uma obra viva, aberta e única 

Miguel Veiga e Eugénio de Andrade: Livros sobre os dois grandes vultos portuenses apresentados no 

Centro de Cultura e Congressos 

“O Rim Artificial. Uma história de afetos”: Margarida Negrais, Levi Guerra e José Emídio, numa obra à 

volta de uma máquina ao serviço do homem 

“Silhuetas e Recordações”: Um livro de memórias e afectos, de José Manuel Pavão 

“Sudário de Turim”: Livro de Antero de Frias Moreira analisa o que há de Ciência e Fé neste grande 

mistério da cristandade 

“Monte Iero”: Em busca das coisas simples, na primeira obra literária do pediatra João Pinto Pereira 



 
 

“A Caneta que Escreve e a que Prescreve”: O cruzamento da Medicina com a Literatura Portuguesa, 

em antologia de Clara Crabée Rocha, filha de Miguel Torga 

II Ciclo de “Jazz na Ordem”: A música de TheIonious Monk, Joe Henderson, Pat Metheny e outros ícones 

do Jazz 

3 livros, 3 discos: As sugestões de José Emídio, artista plástico 

 

Legislação 

Diplomas mais relevantes publicados no segundo trimestre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Revista nº 52, Julho a Setembro de 2012 
 

 

Em destaque 

Nova Cédula Profissional da Ordem dos Médicos: Todas as questões relativas ao processo de 

renovação da Cédula Profissional 

Entrevista a Frederico Carmo Reis: Ainda a nova Cédula Profissional e as vantagens de nela se 

incorporar a Assinatura Digital Qualificada 

Acordo Sindicatos / Governo: FNAM e SIM chegaram a acordo com o Governo. O acordo possível, 

realista face às circunstâncias, mas defensor das Carreiras Médicas e do Serviço Nacional de Saúde 

 

TRIBUNA DO CRN 

“Racionamento” em Saúde: Comunicado do CNE sobre o Parecer do Conselho Nacional de Ética para as 

Ciências da Vida 

“Novos cursos em Medicina”: Ordem dos Médicos congratula-se com decisão da A3ES de não acreditar 

o curso de Medicina de Aveiro. CRN questiona curso “bietápico” Portugal (CESPU) / Espanha 

Nomeação de directores executivos dos ACES: CRN manifestou publicamente a sua indignação e 

perplexidade perante certas nomeações 

Cuidados respiratórios domiciliários: CRN contestou a Circular da ARS-Norte que limitava a prescrição 

de cuidados respiratórios domiciliários a médico especialista, em consulta hospitalar. Posterior decisão 

da ARS de suspender a referida Circular acolhida com agrado 

Prescrição por DCI: A entrada em vigor do regime legal que impôs a prescrição por DCI não teve 

qualquer efeito na quota de mercado dos genéricos, denuncia publicamente a Ordem dos Médicos 

 



 
Entrevista 

Roberto Pinto: “Não devemos cair na tentação de abdicar da qualidade”, alerta o Presidente do 

Conselho nacional do Médico Interno 

Rui Araújo e Francisco Moura Cabral: Presidente e Vice-Presidente do recém-realizado I Congresso 

Nacional do Interno do Ano Comum fazem balanço do evento e abordam as questões relacionadas com a 

“ponte” entre a Academia e a Enfermaria 

 

Artigo 

In memoriam Dr. José Cardoso da Silva (1936-2012): Francisco do Carmo Pacheco 

In memoriam Prof. Doutor Nuno Grande (1932-2012): Conselho Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos 

Formação do médico de família: Nelson Rodrigues 

O aumento desproporcionado do numerus clausus: José Amarante 

Aptidão física e mental para a condução de um veículo a motor: Apreciação crítica do Decreto-Lei n.º 

138/2012, por Daniel Pinto 

 

Notícias 

“do médico para os médicos”: Morte cerebral e Cirurgia da miopia foram os temas em debate nas 

sessões de julho e Setembro 

Centro de Convívio – Casa Luz Soriano: Arrancam em breve as obras para a construção deste novo 

espaço nas instalações da SRNOM 

 

Cultura 

Pintura de Maria José Oliveira: Abstracta, mas luminosa. Emotiva e colorida. O triunfo da cor na obra de 

“Mizé” 

Pintura de Bruno Loureiro: Pegar fogo às telas é a técnica inovadora a que o jovem artista recorre para 



 
conferir uma estética diferenciadora ao seu trabalho 

Exposição de Fernando Carballa: “Atlantic Waste” ou como transformar em arte os objectos que o mar 

rejeitou, no singular trabalho deste artista galego 

 Maria da Anunciação Seabra: “Traços e Pontos”, o azulejo e os bordados num “artesanato de precisão” 

Pintura de Ludmila: Um universo fantástico, repleto de personagens e ambientes bizarros. Obra da 

artista russa não deixou ninguém indiferente 

Pintura de Félix Simões: “PortoGaia”, a união que muitos anseiam consumada nas telas de um artista 

que vê o Porto da outra margem 

Fotografia de Carlos Manuel Ferreira: A paisagem e os lugares de Vila Nova de Cerveira, com destaque 

para a icónica obra de José Rodrigues 

Pintura e escultura de Manuel Ribeiro: Contrariar o cinzentismo, ser abertamente “naïf”, “primário” e 

“infantil”. Usar e abusar de materiais diferentes 

3.º Ciclo de Cinema da SRNOM: “O Poder, a Mudança e o Efémero”, num ciclo de cinema bem ajustado 

aos tempos que correm. A volatilidade com que se constroem e desmantelam as redes de poder, as 

transições políticas e as transformações sociais delas decorrentes como temática de fundo em cinco 

clássicos intemporais 

Recital da Masterclass de Gabriella Morigi: Soprano italiana voltou à SRNOM, que acolheu o recital de 

encerramento de mais uma masterclass 

2.º Ciclo de “Jazz na Ordem”: Herbie Hancock e John Coltrane interpretados por combos da Escola de 

Jazz do Porto. Encerramento contou com a presença do conhecimento radialista e divulgador deste 

género musical, José Duarte 

“A celebração da Melodia”: A Orquestra do Norte, com um alinhamento escolhido ao detalhe pelo 

maestro José Ferreira Lobo, voltou a encantar no já tradicional concerto no Verão da SRNOM 

“Modinhas e Fados”: Isabel Calado, uma médica cravista, e Márcio Rosa, um tenor dividido pela Gestão, 

proporcionaram uma viagem à música que se podia ouvir na corte portuguesa, no século XVIII 

“Canções de Cabaret”: A música boémia, a lembrar os clássicos ambientes noctívagos de Paris ou Nova 

Iorque, trazida pela soprano Eduarda Melo e pelo pianista João Tiago Magalhães 

 

 



 
 

“Vade-Mécum de Lugares-Comuns”: O médico Licínio Poças foi colecionando ao longo dos anos curiosas 

expressões (“lugares comuns”), e agora dá-as a conhecer em livro. Fique a saber que uma “vitória de 

Pirro” é uma vitória que mais parece uma derrota 

“Recobro”: Nova rubrica de Maia Gonçalves, “um espaço de recuperação de forças, da obtenção do re-

equilibrio dos humores internos, temporariamente alterados”. Neste número, uma cena no Anfiteatro da 

Clinica Médica (9-III-1950) 

3 livros, 3 discos: As sugestões de Jorge Miranda, Professor de Direito e Constitucionalista 

Legislação 

Diplomas mais relevantes publicados no terceiro trimestre de 2012 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Revista nº 53, Outubro a Dezembro de 2012 
 

 

Em Destaque 

Racionamento em Saúde: Toda a polémica sobre o Parecer 64/CNECV/2012. Associação Portuguesa de 

Bioética questiona o paradigma do “racionamento ético” e apresenta como alternativa o conceito de 

“prioridades éticas na saúde” 

Declarações do Presidente do CA do CH S. João: Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral considerou 

as afirmações do responsável “de uma falta de rigor e leviandade intoleráveis”  

 

Tribuna do CRN 

Presidente do CRNOM em entrevista ao “Qualidade&Inovação”: As principais questões que se colocam 

aos médicos e à Medicina portuguesa na actualidade, numa perspectiva para o grande público 

Governo insiste no emagrecimento dos recursos: Intenção do Ministério da Saúde de reduzir o número 

de camas hospitalares foi alvo de crítica por parte do CNE da OM. Presidente do CRN defendeu 

publicamente a posição do CNE  

Concursos limitados no Serviço Nacional de Saúde: Despacho n.º 15630/2012 restringe a abertura de 

vagas a médicos que tenham concluído a especialidade na 2.ª época de 2012. CNE alerta para a inerente 

injustiça e violação de preceitos constitucionais. CRN disponibiliza apoio jurídico aos médicos que 

concorram e vejam as suas candidaturas excluídas 

Sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde: Artigo de opinião do Presidente do CRN no jornal 

Público 

Licenciamento da actividade das clínicas e consultórios médicos: As críticas do CRN à Portaria n.º 

287/2012 e a análise jurídica da questão pela consultora jurídica da SRNOM, Dra. Inês Folhadela  

Nova Cédula Profissional: Mais esclarecimentos, para que não subsistam quaisquer dúvidas 

relativamente ao processo de renovação da Cédula Profissional iniciado em Outubro de 2012  

 



 
Artigos 

Chapéus Psicológicos de Fernando Pessoa: Daniel Serrão 

Biografia do Professor de Cirurgia do Hospital de S. João, António Germano Pina da Silva Leal: 

Fernando Reis Lima 

Memórias de um Médico na Índia Portuguesa: Paulo Portela 

Rabos e Seringas, na Saúde: Manuel Pavão 

 

Notícias 

Juramento de Hipócrates 2012: Cerca de 500 médicos reunidos nesta cerimónia, que decorreu 

novamente na Casa da Música. A alegria de abraçar a profissão misturada com alguma preocupação 

relativamente ao futuro 

Festa de Natal na Casa do Médico: Um momento de convívio dedicado aos mais novos. Uma festa com a 

magia que só o Natal consegue ter 

“do médico para os médicos”: Neurologia, cirurgia plástica e cardiologia foram as especialidades 

chamadas à discussão nas últimas sessões 

“O Norte da Anestesia”: Congresso consagrou uma das mesas de debate à reflexão sobre o Serviço 

Nacional de Saúde e as carreiras médicas 

“Relação Indústria e Clínicos: Mitos, Desafios e Oportunidades”: A sempre polémica interacção entre 

médicos e Indústria Farmacêutica esteve em debate em sessão que contou com a presença do vice-

presidente do CRNOM, António Araújo 

“Saúde nos Media: o Rigor da Notícia”: Médicos e jornalistas debateram a presença da Saúde na 

imprensa. E as dificuldades que por vezes se colocam a um mútuo entendimento 

MostrEM 2012. Mostra de Especialidades Médicas: Roberto Pinto e Miguel Guimarães deixaram uma 

nota de esperança aos jovens médicos que se confrontam com a escolha da formação específica 

1.º Congresso Pulmonale: Governo revela intenção de promover intensa campanha contra o tabagismo 

MGF.net Talks 2012: Softwares, aplicações, interfaces ou redes sociais foram alguns dos tópicos que 

preencheram um programa diversificado em que o organizador, Carlos Martins, procurou reflectir todas 

as variantes da crescente relação entre os médicos e as novas tecnologias da informação 



 
Nova direcção da ANEM: Novo líder dos estudantes de Medicina, Francisco Mourão, deixou duras 

críticas à política “insustentada” que está a ser seguida 

9.as Jornadas de Urologia do Norte em Medicina Familiar: Evento ficou marcado pela homenagem a 

Alberto Araújo Milheiro 

Rotary Club Porto Douro homenageou Presidente do CRN: Na qualidade de dirigente da OM, Miguel 

Guimarães foi convidado a partilhar a sua visão sobre o SNS e a sua sustentabilidade 

Câmara Municipal do Porto homenageia médicos: Na cerimónia evocativa do 25 de Abril, CMP 

galardoou os médicos Vítor Veloso, Carlos Mota Cardoso e Rui Soares da Costa com a Medalha 

Municipal de Mérito (Grau Ouro) 

 

Cultura 

“Fitas com Jazz”: José Duarte voltou à SRNOM para um original ciclo de Cinema com Jazz dentro 

“Infância de Pedras”: Mestre Domingos de Oliveira, criador da obra escultórica “Casa Mãe”, patente nos 

jardins da Casa do Médico, reuniu amigos e admiradores na SRNOM para apresentar a sua primeira obra 

poética 

Concerto de Natal: O ensemble vocal “Capella Duriensis”, liderado por Jonathan Ayerst, trouxe à SRNOM 

“cantos medievais do Ocidente” e composições da Igreja Ortodoxa Russa   

Apresentação do livro “Da noite se faz o dia” de C. Hipólito-Reis: Por Daniel Serrão 

“VGM – Cinquenta anos de vida literária”: Vítor Aguiar e Silva passou em revista a obra de Vasco Graça 

Moura. Uma vida de dicada “a aprender a usar as palavras” 

“A Arte do Tempo”: Rui Vaz Osório apresentou na SRNOM obra que resume a paixão pessoal pela Serra 

da Estrela, e simultaneamente pela fotografia 

“Portus Cale” – Exposição colectiva de pintura e fotografia: O Porto registado a seis mãos, em 62 obras 

e duas linguagens diferentes 

Pintura de Fernando Veloso e Helena Dias: Colegas na Educação Visual e amigos de longa data 

Exposição colectiva “2+2”: Evento reuniu o escultor Rogério Abreu, o pintor espanhol Andrés Mérida e os 

fotógrafos Nuno Moura e Ricardo Almeida 

 



 
“Recobro”: “O Senhor Coronel”, por Francisco do Carmo Pacheco, na nova rúbrica de “humor icónico” de 

Maia Gonçalves 

 

Lazer 

Equitação: O desporto que não conhece idades, e uma visita ao Centro Hípico do Porto e Matosinhos 

 

Legislação 

Diplomas mais relevantes publicados no quarto trimestre de 2012 

 

 



 
 

9. Atividade da Secretaria 

 

  

 

 

Inscrições na SRNOM  

Inscritos a 31 de Dezembro 2012   14.825 médicos  

Inscrições na SRNOM no ano 2012   696 médicos  

Falecidos      42 médicos 

 

 

 

 

Inscrições nos colégios: 

Titulação Única     506 inscrições   

Artigo 92.º EOM     10  inscrições 

Diretivas Comunitárias    4  inscrições  

Exame à Ordem     1 inscrições 

Propina  de requerimento de Exame  19 inscrições 

Subespecialidade     30 inscrições  

Competência     24 inscrições 

 

 

 

 

 



 
 

Autonomia 

A Autonomia é concedida após 2 anos de frequência do internato médico com aproveitamento 

Durante o ano 2012 foram atribuídas   326  autonomias 

 

 

 

Isenção de pagamento de quotas 

A isenção de pagamento de quotas, de acordo com as Normas aprovadas pelo CNE de  31-05-2005, é 

concedida após requerimento do médico. 

Durante o ano 2012: 

Isenções por Aposentação  28 

Isenções Temporárias   27 

 

 

 

Certificados 

Os Certificados emitidos pela OM atestam a inscrição e boa conduta dos médicos. São emitidos por 

solicitação do médico e podem ser destinados a Portugal ou para apresentar no estrangeiro 

Durante o ano 2012 foram emitidos para: 

Portugal  2.640 certificados  

Estrangeiro  263 certificados 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferidos 
A transferência de processos individuais dá-se a pedido do médico por ter fixado residência na área 

de jurisdição de outra Secção Regional   

Para  De 

SRS SRC SRS SRC 

43 8 21 21 



 

Provas de Comunicação 

Prova de Comunicação Médica para efeitos de inscrição na Ordem dos Médicos 1º Trimestre  

Data Júri N.º de candidatos Aptos Não Aptos Faltas 
 

30-01-2012 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol 

5 4 0 1 

 

Prof. Doutor Caldas Afonso  

Dra. Lurdes Gandra  

12-03-2012 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol 

8 6 2 0 

 

Prof. Doutor Caldas Afonso  

Dra. Lurdes Gandra  

       

 

 

 

 

 

 

 

Prova de Comunicação Médica para efeitos de inscrição na Ordem dos Médicos 2º Trimestre 

Data Júri N.º de candidatos Aptos Não Aptos Faltas 

2012-04-23 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol 

Prof. Doutor Caldas Afonso 

Dra. Lurdes Gandra 

7 5 2 0 

2012-05-15 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol  

Prof. Doutor Caldas Afonso 

Dra. Lurdes Gandra 

20 18 2 0 

2012-05-16 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol  

Prof. Doutor Caldas Afonso 

Dra. Lurdes Gandra 

21 11 9 1 

2012-06-18 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol  

Prof. Doutor Caldas Afonso 

Dra. Lurdes Gandra 

10 5 2 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova de Comunicação Médica para efeitos de inscrição na Ordem dos Médicos 3º Trimestre  

Data Júri N.º de candidatos Aptos Não Aptos Faltas 

2012-09-13 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol  

Dra. Lurdes Gandra  

Dra. Marlene Lemos 

25 24 0 1 

Prova de Comunicação Médica para efeitos de inscrição na Ordem dos Médicos 4º Trimestre  

Data Júri N.º de candidatos Aptos 
Não 

Aptos 
Faltas 

2012-10-15 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol  

Prof. Doutor Caldas Afonso  

Dra. Lurdes Gandra 

20 19 1 0 

2012-10-17 

Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol  

Prof. Doutor Caldas Afonso  

Dra. Lurdes Gandra 

4 4 0 0 
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Arquivo Físico  
 

Arquivo de documentos no dossier individual do médico (média mensal)        285 

Arquivo de documentos de entrada no Sistema de Gestão Documental (média mensal)       292  

Arquivo de documentos de saída no Sistema de Gestão Documental (média mensal)       368  

 

 

O atendimento na secretaria da Secção Regional do Norte, para além de presencial, é feito 

telefonicamente e por correio eletrónico, sendo que o tipo de informação é de grande 

variedade. 

Em média estima-se um atendimento presencial na ordem dos 300 médicos por mês  
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10.   Atividade Disciplinar 2012 

 

O departamento disciplinar suporta a atividade desenvolvida pelo Conselho Disciplinar Regional 

Norte. Este, por sua vez, é ainda assessorado por consultoria jurídica. 

Nos últimos anos o número de queixas de infração à deontologia e ao exercício da profissão 

médica têm sido crescentes, o que também levou à necessidade de implementar sistemas de 

informação capazes de tornar a gestão administrativa destes processos mais eficaz e célere. Este 

departamento encontra-se informatizado, o que tem permitido um controlo e monitorização 

dos dossiers.  

No último ano foi feito um esforço acrescido no sentido de ser ainda mais célere a decisão dos 

processos. 

Dada a confidencialidade deste departamento são apresentadas informações essencialmente 

quantitativas. 

 

 

Reuniões do Conselho Disciplinar 
 
 

 23 de Janeiro  

 27 de Fevereiro  

 27 de Março 

 23 de Abril 

 29 de Maio  

 19 de Junho   

 10 de Julho   

 18 de Setembro 

 22 de Outubro 

 27 de Novembro 

 19 de Dezembro 
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Processos disciplinares autuados    245

 

 

 

Processos disciplinares a correr termos  382 

Por anos 

 2002 - 1 

 2004 - 1 

 2005 - 5 

 2006 - 16 

 2007 - 5 

 2008 - 9 

 2009 - 21 

 2010 - 31          

 2011 - 82 

 2012 - 211 
 

 

Processos disciplinares concluídos   359 

Por anos 

 2002 - 1 

 2003 - 1 

 2004 - 3 

 2005 - 3 

 2006 - 37 

 2007 - 15 

 2008 - 26 

 2009 - 84 

 2010 - 67          

 2011 - 88 

 2012 - 34 
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Recursos para o Conselho Nacional de Disciplina       29 

 

Pedidos de Parecer        45 

 

Despachos de Acusação emitidos       68 

 

Processos disciplinares distribuídos aos Relatores     19



 

 

11.   Atividade dos Colégios de Especialidade 

 

Eleições 

Durante o ano de 2012 decorreu o Acto Eleitoral, em que participaram mais de cinco mil médicos a nível 

nacional, nas seguintes datas: 

Eleição ao Colégio da Especialidade de Neurocirurgia - 02-05-2012 
 
Eleições aos Colégios das Especialidades, Subespecialidades e Competências Gerais e Conselho Nacional 
do Médico Interno - 16-05-2012 
 
A tomada de posse decorreu no dia 20 de Junho, na sede da Ordem dos Médicos em Lisboa. 

 
Eleições aos Colégios das Especialidades, Subespecialidades e Competências que não apresentaram 
candidatura em Maio - 24-10-2012 
 
A tomada de posse decorreu no dia 21 de Novembro, na sede da Ordem dos Médicos em Lisboa. 

 

O departamento de colégios manteve o seu apoio administrativo aos Colégios da Especialidade, sendo 

mais incisivo o seu apoio aos Presidentes dos Colégios de Especialidade do Norte que são desde as 

últimas eleições 16, num total de 47 colégios. Em relação às Subespecialidades no Norte estão 3 

presidências, num total de 10 subspecialidades e 2 Competências, num total de 7. Acresce o Conselho 

Nacional do Médico Interno. 

Foi igualmente mantido o apoio logístico às Comissões de Verificação de Idoneidade dos Serviços.  

Ao longo do ano foi dado apoio aos Conselhos Nacionais Consultivos, dos quais 5 presidências são do 

Norte, num total de 11 Conselhos. 

Realizaram-se durante o ano de 2012 cerca de 85 reuniões, que se passam a listar: 

 

Janeiro  

 Pediatria (dia 13);  

 Dermatologia – Artº 92º (dia 13);  

 Conselho Distrital do Porto (dia 16);  

 Ginecologia e Obstetrícia (dia 21) e  

 Medicina Geral e Familiar (dia 26) 
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Fevereiro  

 Psiquiatria (dia 1);  

 Neurologia (dia 3);  

 Nefrologia (dia 10);  

 Conselho Distrital do Porto (dia 13);  

 Radiodiagnóstico (dia 18);  

 Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saúde (dia 22);  

 Reunião Geral dos Colégios (dia 27) e  

 Curso de Auditores (dias 27 e 29) 

 

Março 

 Cirurgia Pediátrica (dia 2);  

 Anestesiologia (dia 5);  

 Dermatovenerologia (dia 9);  

 Estomatologia (dia 10);  

 Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saúde (dia 21) e  

 Ginecologia e Obstetrícia (dia 31) 

 

Abril 

 Conselho Nacional dos Cuidados Continuados (dia 11);  

 Neuropediatria (dia 13);  

 Anestesiologia (dia 16);  

 Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 17);  

 Exames à Ordem da Especialidade de Anestesiologia (dia 19);  

 Pediatria (dia 23);  

 Radiodiagnóstico (dia 28);  

 Angiologia e Cirurgia Vascular (dia 28) e  

 Conselho Distrital do Porto (dia 30). 
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Maio 

 Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 9);  

 Neurologia (dia 10);  

 Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saúde (dia10);  

 Eleições aos Colégios das Especialidades (dia16);  

 Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia18);  

 Ginecologia e Obstetrícia (dia 19);  

 Radiodiagnóstico (dia 19);  

 Reunião e Sessão de Encerramento dos 100 Anos da Estomatologia (dia 25);  

 Anestesiologia (dia 28) e  

 Assembleia do Colégio de Anatomia Patológica (dia 28). 

 

Junho 

 Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 1);  

 Nefrologia (dia 22);  

 Medicina Geral e Familiar (dia 22);  

 Patologia Clínica (dia 28);  

 Angiologia e Cirurgia Vascular (dia 30) e  

 Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética (dia 30). 

 

Julho 

 Júri Artigo 92º de MGF (dia 6);  

 Júri do Artigo 92ª de Neurologia (dia 6);  

 Ginecologia e Obstetrícia (dia 7);  

 Emergência Médica (dia 10);  

 Medicina Geral e Familiar (dia 12);  

 Otorrinolaringologia (dia 13);  

 Hematologia Clínica (dia 13);  

 Gastrenterologia (dia 14);  

 Cirurgia Geral (dia 19) e  

 Conselho Distrital do Porto (dia 31). 
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Agosto 

 Medicina Geral e Familiar (dia 10) 

 

Setembro 

 Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 7);  

 Conselho Nacional do Médico Interno (dia 11);  

 Pediatria (dia 14);  

 Anestesiologia (dia 14);  

 Neurologia (dia 14);  

 Nefrolofia (dia 14);  

 Medicina Hiperbárica e Subaquática (dia 20);  

 Otorrinolaringologia (dia 20);  

 Cardiologia Pediátrica (dia 24) e  

 Radiologia (dia 29). 

 

Outubro 

 Emergência Médica (dia 4);  

 Exames à Ordem de Medicina Geral e Familiar (8 a 12);  

 Neurocirurgia (dia 9);  

 Cirurgia Geral (dia 12);  

 Neurorradiologia (dia 13);  

 Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 18);  

 Eleições Colégios Restantes (dia 24);  

 Grupo do Trauma (dia 24) e  

 Medicina Geral e Familiar (dia 26). 

 

Novembro 

 Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 7, 8 e 14);  

 Cirurgia Geral (dia 10);  

 Radiologia (dia 10);  

 Júri Artº 92º de Anestesiologia (dia 12)  

 Neurologia (dia 15) 
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Dezembro 

 Nefrologia (dia 7);  

 Medicina Geral e Familiar (dia 14);  

 Ginecologia e Obstetrícia (dia 15);  

 Exames de Doenças Infeccioas (dia 17)  

 Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 17). 
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12.   Assistência e Consultadoria Jurídica  

 

Durante o ano de 2012 a assistência jurídica à Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e aos 

médicos foi prestada pela Dra. Inês Folhadela. 

 

No ano em referência, a consultora jurídica acompanhou, semanalmente, as reuniões de despacho do 

Secretariado do Conselho Regional do Norte e fez o atendimento semanal a médicos. 

Assim, e quanto ao atendimento semanal (presencial e telefónico) dos médicos foram realizadas 

consultas num número médio de 14 consultas/semana. Procedeu-se, ainda, à elaboração de respostas 

aos pedidos de informação e pareceres jurídicos que os médicos endereçam ao Conselho Regional do 

Norte.  

 

Foram prestadas diversas consultas aos órgãos da Secção Regional do Norte, em especial ao Conselho 

Regional do Norte. Assim: 

                - reuniões com membros do CRN;  

                - acompanhamento da fase de discussão pública do projecto lei quadro das associações 
públicas profissionais ;  

                - elaboração de proposta de estatutos para a Ordem dos Médicos; 

 - elaboração de pareceres, de contratos e protocolos, aconselhamento em Direito Laboral, 
renegociação e formalização de contratos de prestação de serviços; 

 - acompanhamento jurídico da empreitada da sede do Distrito Médico de Viana do Castelo 

 

Continuou-se a proceder à cobrança extrajudicial e judicial de quotas. 

 

Foram, ainda, patrocinados judicial os seguintes processos: 

- Processos 87965/11 do Tribunal de Pequena Instância Cível do Porto 

- Processo 454/12 da 1ª Secção do Tribunal do trabalho do Porto  

- Processo 488/12 da 4ª Secção do Tribunal do trabalho do Porto   
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13.  Piscina  

 

 

Nos meses correspondentes à fase de hibernação da piscina, a manutenção foi efetuada pela empresa 

externa, Lusoswimm que efetuou 2 visitas quinzenais. Em função das necessidades detetadas foi 

efetuada a limpeza do seu fundo e dos “skimmers” por funcionários da SRNOM. 

 

No mês de Maio deu-se início à preparação da piscina para a época balnear, foram verificados todos os 

equipamentos de suporte à piscina, nomeadamente bombas de recirculação, bombas doseadoras, 

equipamentos de limpeza, bóia de salvamento, entre outros. 

 

É pertinente referir que durante o mês de Maio foram elaborados pequenos manuais de utilizadores e 

foram preparados os registos de ingresso. Fizeram-se as análises de controlo de qualidade de água, quer 

a nível bacteriológico, quer a nível físico-químico estando todos os resultados em conformidade. 

 

No dia 1 de Junho de 2012 a Piscina da SRNOM estava apta para a sua abertura, o que decorreu dentro 

da normalidade.  

 

Sendo o registo sanitário obrigatório, houve a abertura do livro de registos pela Direcção Geral de 

Saúde, onde consta o registo diário e mensal dos valores relativos à piscina.  

Durante os meses de funcionamento fizeram-se mensalmente, tal como o previsto, as análises de 

controlo de qualidade de água quer a nível bacteriológico quer a nível físico-químico estando tudo em 

conformidade.  A manutenção pelo fornecedor externo foi realizada bi-semanalmente e sempre que 

necessário. 

 

A piscina foi preparada diariamente efetuando-se a limpeza de fundo, folhas e pequenos ramos, e feito 

o registo da temperatura da água, dos níveis de cloro e pH duas vezes por dia. 

 

Após a análise dos valores registados diariamente, conclui-se que, o valor médio do pH foi de 7.2, sendo 

os valores de referência entre 7,2 e 7.6. 

O valor do cloro (CI) médio foi de 2.2, sendo os valores de referência de 1.0 a 3.0 ppm. 

A temperatura média da água foi de 23ºC em Junho, 25ºC nos meses de Julho e Agosto e de 23ºC no 

mês de Setembro.  
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Durante o mês de Junho foram registadas cerca de 285 entradas, durante o mês de Julho foram 

registadas cerca de 970 entradas, correspondendo a uma taxa média de 31 pessoas/dia. No mês de 

Agosto foram registadas 969 entradas, o que corresponde também a uma taxa média de 31 pessoas/dia. 

Já no mês de Setembro foram registadas cerca de 582 entradas, reduzindo a taxa média para 19 

pessoas/dia. 

  

A piscina encerrou no dia 30 de Setembro tal como o previsto e o livro de Registos foi entregue à 

Direcção Geral de Saúde para o seu encerramento. 
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14.   Ténis 

 

No decorrer do ano 2012 reiniciou-se a atividade dos Courts de Ténis da SRNOM. 

Ao longo do ano não se verificou nenhum problema e/ou reclamação por parte dos utilizadores dos 

campos de ténis. 

  

 

No mês de Janeiro utilizaram o campo de ténis 18 pessoas, em Fevereiro 14, em Março 20, em Abril 6, 

em Maio 39, em Junho 58, em Julho 104, em Agosto 58, em Setembro 54, em Outubro 44, em 

Novembro 17 e em Dezembro 22, tal como apresentado no gráfico abaixo.  

Após análise dos registos de ocupação, verifica-se uma taxa média anual de 13%, valor este que ainda é 

demostrativo de que a atividade do ténis se está a reiniciar ao fim de alguns anos de interrupção. 

 

 

Foi durante o 3.º trimestre que se verificou uma maior afluência, nomeadamente no mês de Julho, o 

que é coerente com a altura do ano em que existem as melhores condições climatéricas. 
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15.  Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

 

Todos os anos as instalações da SRNOM, a sede e o Centro de Cultura e Congressos, são objeto de 

relatório de Segurança e Higiene no Trabalho. Este relatório apontou para a necessidade de 

implementar mais alguns extintores, para além dos que já existiam. Assim, no decorrer do ano  foram 

revistos todos os extintores e feita a manutenção das duas centrais de incêndio. 

  

 

Paralelamente, e por via do DL 79/2006, de 04 de Abril, a certificação energética e da qualidade do ar é 

aplicável às instalações da SRN da Ordem dos Médicos. Assim, tornou-se necessária a realização desta 

ação. Os trabalhos estão concluídos, faltando apenas ser emitido o certificado, dada a obrigatoriedade 

de ter na instituição um Técnico Responsável pelo Funcionamento das Instalações de Climatização (TRF), 

tendo o mesmo de estar certificado para o efeito.  

 

 

16.  Infra-estruturas  

 

Luz Soriano  

No terceiro trimestre de 2012 ficou concluído o Concurso Público para Reconstrução e Ampliação do 

Centro de Convívio da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (Aviso 887/2012, de 05 de 

Março de 2012, Diário da República n.º 46, II Série). O contrato de empreitada do Centro de Convívio – 

Casa Luz Soriano foi assinado em 27 de Julho. 

Durante o mês de outubro deu-se início aos trabalhos e nos meses de novembro e dezembro foram 

efetuadas as demolições, escavações e ainda foram efetuadas betonagens. A Obra continuará no 1º 

semestre de 2013.  

 

 

Sede de Viana do Castelo  

Foi dado início às obras de remodelação da sede de Viana do Castelo. 
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Imobilizado: 

 

Ao longo do ano 2012 foi adquirido algum imobilizado e realizadas algumas ações de manutenção. De 

uma forma geral deu-se seguimento às ações preconizadas no plano de atividades de 2012. 

 

No presente relatório identificam-se apenas algumas destas:  

- novo equipamento de imagem para o auditório 

- hardware e software para a receção do CCC 

- mobiliário, pintura e arranjo do chão para o Conselho Disciplinar 

- Realização de análises à água, aos furos “da Borboleta” e do “lago dos patos” 

- reparação da tubagem de água quente na garagem do CCC 

- reparação da tubagem de água que danificou a parede do restaurante 

- reparação da tubagem de agua quente no apartamento 222 

- motor FAAC 422 para o portão automático interior da garagem do CCC 

- quadro nível e relé para o furo de água do CCC 

- A Platanus procedeu à poda de todos os azevinhos do parque de estacionamento 

- Por solicitação do SMAS foi efetuada a lavagem e desinfecção dos depósitos de água do CCC. 

- Remodelação do bar da sede,  

- Renovação  do piso da sala de conferências e  

- Substituição das janelas do lado poente do edifício, dando seguimento à remodelação de janelas já 

parcialmente efetuada há uns anos atrás. 
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17.   Centro de Cultura e Congressos – Aluguer de Espaços no CCC 

 

 

Atividades Desenvolvidas 

O Centro de Cultura e Congressos manteve disponíveis aos médicos um conjunto de serviços à 

Sociedade Médica e Civil que englobou o aluguer de espaços para a realização dos mais variados 

eventos como festas de aniversários, comunhões, batizados, casamentos, jantares/almoços de convívio 

de médicos, congressos, reuniões de trabalho, workshops, cursos de formação, debates, reuniões de 

órgãos dirigentes e consultivos, sessões de literatura, cinema, musica e exposições várias. 

Paralelamente manteve a disponibilização de apartamentos ou por aluguer ou por títulos de habitação 

vitalícia e o serviço de hotelaria com a disponibilização de 10 quartos. 
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17.1 Aluguer de salas 

 

  
  

Tabela A Tabela B Cedências 

Nº de 
eventos 

Valor 
(euros) 

Nº de 
eventos 

Valor 
(euros) 

Nº de 
eventos 

Valor 
(euros) 

Aniversários 20 3.800,74 €         

Batizados 16 2.723,52 €         

Casamentos 4 1.331,10 €         

Comunhões 9 1.483,71 €         

Congressos 5 17.213,06 € 1 4.907,13 € 5 10.853,58 € 

Formação Externa         7 1.077,19 € 

Homenagens         1 406,50 € 

Jantares/Almoços/Encontros 12 2.276,39 € 1 325,20 €     

Almoço/Jantar de Curso Médico       10 2.865,81 € 

Reuniões  Médicas     23 9.104,99 € 84 13.573,16 € 

Reuniões/Workshops/Outras  2 914,63 €     35 5.003,10 € 

Total 68 29.743,15 € 25 14.337,3 € 142 33.779,34 € 
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17.2 Aluguer de apartamentos 

 

Apartamentos Inquilino 
  

Valor 

101 Dr. Pedro Silva Martins  3.577,36 € 

105 Dr. Olimpio Marques  5.365,80 € 

110 Dr. Tiago Gomes  2.235,85 € 

111 Dr. Kjell Benny Akesson  670,74 € 

111 Dr.Marco Barbosa 115,36 € 

112 Dr. Pedro Mesquita 4.024,44 € 

116 Dr.ª Maria Callé Velles 5.268,24 € 

117 Dr.ª Teresa Amaral  894,32 € 

117 Dr. Julio Parrondo 447,16 € 

117 Dr. André Oliveira Coelho 533,86 € 

118 Dr.ª Ângela Ribeiro  3.577,20 € 

119 Dr.ª Vanda Areias 670,74 € 

119 Dr.ª Paula Carolina Campozam 447,16 € 

120 Dr. José Luciano Antunes  1.341,45 € 

120 Dr.ª Arlete Samuel (SRN)    

      

206 Dr. João Luis Carvalho  5.268,24 € 

214 Dr. Rui Maggioli  5.365,80 € 

212 Dr. José Augusto Garcia 4.024,40 € 

217 Dr. Viriato Teixeira  1.124,50 € 

220 Dr.Manuel Noceda 5.268,24 € 

221 Dr. ª Maria Florinda Pereira  5.268,24 € 

222 Dr. Dionisio de la Paz  5.268,24 € 

      

307 Dr. Javier Perez  5.268,24 € 

312 Dr. Pedro Gomes 5.268,24 € 

      

  

Total  

  

  71 293,82 € 
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Apartamentos Proprietário Valor 

102 Prof. Josep Maria Ustrell 1 873,20 € 

103 Zeinep Alimbetova  1 404,90 € 

104 Dr.ª Margarida Ançã 1 873,20 € 

106 Dr.ª Maria Helena Baltazar 1 873,20 € 

107 Dr.ª Elisabete Luzeiro 1 873,20 € 

108 Dr.ª Maria Helena Gomes 1 873,20 € 

      

201 Dr. Bernardo Coimbra Bonifácio  1 404,90 € 

202+203 Dr.ª Olga Fiadeiro 3 746,40 € 

204 Dr. Queiroz Marinho  1 717,10 € 

207 Dr. Pedro Castro Silva 1 873,20 € 

219 Ordem Lisboa 1 873,20 € 

220 Ordem Lisboa 1 873,20 € 

      

301 Dr. Seixas Baptista 1 873,20 € 

302 Dr.ª Isabel Ruivo 1 873,20 € 

303 Dr.ª Luisa Guimarães 1 873,20 € 

304 Dr.ª Eulália Simões 1 873,20 € 

305 Dr. Neves dos Santos 1 873,20 € 

306 Dr. Paes Cardoso 1 873,20 € 

308 Dr. Jorge Melo Ferreira 1 873,20 € 

311 Dr. Pires Soares 1 873,20 € 

  

Total 

  

  38.244,50 € 
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17.3 Aluguer de quartos 

 

Quartos Single Duplo Suite/S CNE CRN Valores (euros) 

JANEIRO 16 6 3 5  1 254,78€ 

FEVEREIRO 17 4  4  981,22 € 

MARÇO 30 23 1 2 8 2.320,89 € 

ABRIL 24 6  6 7 1 415,22 € 

MAIO 24 3 2 7 1 1.556,73 € 

JUNHO 10 6  9 1 1.000,08 € 

JULHO 13 27   42 1 764,21 € 

AGOSTO 19 13  2 54 1 405,75 € 

SETEMBRO 49 21  5  3 028,53 € 

OUTUBRO 54 23 4 4 10 3 651,19 € 

NOVEMBRO 43 10  2 16 2 170,00 € 

DEZEMBRO 13 14 3 3  1 632,14 € 

TOTAL      22.180,74 € 
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17.4 Exposições  

 

Exposições  Valor (euros) 

    

Exposição Colectiva de Pintura, Fotografia e Ourivesaria de Maria Amélia 
Alexandrino 180,00 € 

Exposição de Peças em Vidro – “Renda em Vidro” de Maria Manuela 
Castro Martins  170,00 € 

Exposição de Pintura de Lioudmila Extremina 12,19 € 

Exposição de Pintura e Escultura de Manuel Salgado Ribeiro 8,15 € 

Exposição de Pintura e Fotografia de Luis Reina 12,20 € 

Exposição Colectiva de Pintura, Escultura e Fotografia de Rogério Abreu, 
Andrés Merida e Ricardo Almeida 462,50 € 

    

Total  845,04 € 

  

  

OBRAS OFERECIDAS À SRNOM   

   

Escultura "Elegante" pedra Calcária Alpinina, com as medidas 76 X 18 cm 
de Esperança Matos  

Escultura em ferro e bronze com as medidas 25 X 25cm ; Alt: 1.06mt 
"Conversas 2 - Bastão Homem e Bastão Mulher" de Beatriz Pacheco 
Pereira  

Escultura "Anturio" em bronze com patines, de Domingos Oliveira   

Fotografia " com as medidas 61cm X 41cm da autoria de Josep Maria 
Ustrell.  

    

 


