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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 2014. 

 

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 2014 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 nossa atividade durante o ano de 2014 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. 

 

O ano 2014 correspondeu ao primeiro ano de um novo mandato cuja estratégia de desenvolvimento assenta nos 

seguintes pilares fundamentais: 

 

- Defender a Dignidade dos Médicos e da Medicina; 

- Defender o Direito dos Doentes ao acesso à Saúde; 

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

- Defender a inviolabilidade das competências Médicas; 

- Defender a Ética e a Deontologia da Profissão Médica; 

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

- Defender e Unir os Médicos.  
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Atividades do Ano 2014 
 

Ao longo do ano 2014, 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.  

 

O ano 2014, à semelhança dos anos anteriores desenvolve-se com uma conjuntura económica e financeira muito 

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

 

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

da Ordem dos Médicos, nas redes sociais, nos sites e em variadíssimos órgãos de comunicação. Para a tomada de 

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

Regionais Consultivas, com os Conselhos Distritais, com alunos de Medicina e respetivas direções de Associações de 

Estudantes, com diretores das Escolas Médicas, com dirigentes sindicais, com diretores clínicos, entre muitos outros. 

 

Em 2014, foram mais uma vez 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. 

 

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 eletrónico, 

redes sociais e portal). 
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1. Reuniões e Representações 

Durante o ano 2014 o Conselho Regional do Norte esteve presente em 270 Reuniões e Representações, tendo sido 

convidado para uma intervenção direta num grande número delas quer como palestrante, quer como moderador. 

As reuniões efetuadas ao longo do ano refletem bem a 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. 
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Janeiro 

 

Dia Reuniões 

15 
Reunião com ERS no âmbito do projeto Sinas - Saúde Oral 

16 
Reunião de CRN 

20 
Reunião com a jornalista Céu Pinto do Programa Sociedade Civil da RTP 

20 
Reunião de CRN 

21 
Reunião com ACSS sobre o Concurso B 

24 
Reunião com Nefrologitas do Hospital de Braga 

27 
Reunião de CNE 

30 

Audiência com o Secretário de Estado da Saúde Dr. Manuel Teixeira sobre «Novo 

enquadramento Jurídico do Internato Médico» 

31 
Reunião com Direcção da ERS sobre o Protocolo SINAS 

31 
Reunião da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 
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Dia Representações 

7 Tomada de Posse dos Corpos Gerentes do triénio 2014/2016 da Secção Regional do Sul 

8 Tomada de Posse dos Corpos Gerentes do triénio 2014/2016 da Secção Regional do Centro 

9 Cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da AEFMUP 

10 
Sessão de Abertura do 4º Congresso da ALGEDM - Associação Luso Galaica de 
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 

10 Tomada de Posse do Corpos Gerentes do triénio 2014/2016 da Secção Regional do Norte 

18 Cerimónia de tomada de Posse dos Órgãos Sociais da ANEM 

23 Sessão de Abertura das XXV Jornadas de Atualização Cardiológica do Norte para MGF 

24 Cerimónia de Abertura do 3º Seminário Nacional sobre Comissões de Ética 

27 Sessão interativa de demonstração da vulnerabilidade dos nossos dados pessoais 

28 
Receção dos Internos do Ano Comum e Formação Específica de MGF e Hospitalar do Distrito 
Médico de Vila Real 

30 Tomada de Posse dos Órgãos Distritais do Distrito Médico de Viana do Castelo 
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Fevereiro 

 

Dia Reuniões 

3 Reunião de CRN 

6 Reunião da Comissão Consultiva de Atividades Culturais e de Lazer 

10 Reunião com Diretor Clínico do Hospital de Braga 

10 Reunião com Presidente e Vice-presidente da ANEM  

10 Reunião com as Sociedade Científicas sobre o DL 14/2014 

11 Reunião de CRN 

12 Reunião com ERS no âmbito do projeto SINAS – Saúde Oral 

13 Reunião com Dra. Paula Bastos Lima 

14 Reunião com Dra. Joana Neto 

14 Reunião com a Direcção da ERS no âmbito do projeto SINAS 

14 Reunião de CNE 

17 Reunião com Dr. Miguel Rocha sobre o Internato Médico 

17 10ª Reunião Plenária da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica  

17 Audiência com Ministro da Saúde 

17 Reunião de CRN 

19 Reunião entre a OM e a A3ES 

24 Reunião com Dr. Miguel Rocha sobre o Internato Médico 

24 Reunião com Dra. Ana Paula Cabral da ERS 

24 Reunião com Dra. Ana Garrido sobre procedimento concursal  

25 Reunião entre a OM e os Sindicatos Médicos 

25 Reunião de CRN 
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27 
Reunião com Provedor de Justiça para discussão da possibilidade de colaboração da OM com 

a Provedoria 

27 Reunião com Comissão organizadora das Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril 

27 
Reunião com o Presidente do Conselho de Administração do Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde e a OM 

27 1ª Reunião da Comissão de Observação e Acompanhamento da Saúde 

28 Reunião de CNE 

28 Reunião com Dra. Célia Talma Martins do ISCAP 

 

 

 

Dia Representações 

5 Sessão de Apresentação do Centro de Investigação Clínica 

5 e 6 Visita ao Distrito Médico de Bragança 

5 Tomada de Posse dos Órgãos Distritais do Distrito Médico de Bragança 

13 Tomada de Posse dos Órgãos Distritais do Distrito Médico de Braga 

15 Sessão de Abertura das II Jornadas de Saúde Atlântica 

19 Encontro promovido pela USF-AN sobre «Contratualização / Metodologias / Perspetivas» 

26 Sessão Solene do Dia da FMUP 

27 Cerimónia de Abertura da 12ª Reunião Internacional de Medicina Interna 

27 Lançamento do livro «Cor e luz na interpretação da imagem - tradução cerebral»  
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Março 

 

Dia Reuniões 

4 Audiência com o Presidente da República 

10 Reunião com Dr. Jaime Milheiro 

10 Reunião com Dra. Clara Ramalhão 

10 Reunião com Dr. José Manuel Pavão 

10 Reunião com Dr. Manuel Tavares, Diretor do Jornal de Notícias 

11 Reunião de CRN 

13 Reunião Geral de Médicos - Formação Médica Especializada 

17 Reunião Geral de Colégios 

17 Reunião de CRN 

19 Reunião do Conselho Nacional da Pós-Graduação 

21  Reunião do Conselho Fiscal da SRNOM 

24 Reunião com Dr. Rui Cernadas sobre Procedimento Concursal  

24 Reunião com Dr. Manuel Tavares, Diretor do Jornal de Notícias 

24 Assembleia Regional Ordinária da SRNOM 

28 Reunião de CNE 
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Dia Representações 

1 II Noites de Ronda - Tuna de Medicina do Porto 

6 
Sessão Solene Comemorativa do 38º Aniversário da Associação dos Doentes Renais do Norte 

de Portugal 

7 Convívio Científico para debate do tema "Fadiga no Século XXI" 

10 Debate Política Educativa Médica 

12 Visita ao Centro de Saúde de Vizela 

13 
XXI Congresso de Pneumologia do Norte e XXX Jornadas Galaico-Durienses de Pneumologia - 

Intervenção na Sessão sobre «Ética e constrangimentos económicos na Saúde» 

13 Dia Mundial do Rim: Sessão Pública 

13 
Sessão de Abertura das V Jornadas de Fatores de Risco e Orientações Clínicas em Cuidados 

de Saúde Primários 

14 Sessão de Abertura da II Reunião nacional de Coordenadores de UCA's 

18 Debate promovido pela AEICBAS «Que futuro para a Medicina?» 

20 
Receção a delegação de médicos de Angola no âmbito da 2ª Edição do Curso de Formação 

Pedagógica promovido pelo CEM-FMUP 

21 Sessão de Abertura do 2º Fórum de Regulação em Saúde: Autorregulação Profissional 

21 
Sessão promovida pelos Alumni da ECS-UM «Internato Médico em Debate: Realidades 

(in)esperadas 

24 Sessão "Visitando a Excelência do que é raro em Portugal - Um dia para as Doenças Raras" 

26 
Apresentação do livro «Reforma do Sistema de Saúde - A Minha Visão», do Prof. Doutor 

António Ferreira 

26 
Sessão de Abertura do 10º Simpósio da Fundação Bial «Aquém e Além do Cérebro» - Tema 

«Interacções Mente-Matéria» 

 

 



 

 
12 

Abril 

 

Dia Reuniões 

1 Reunião do CRN 

9 Reunião com Prof. Doutor Agostinho Marques, Diretor da FMUP 

11 Reunião de CNE 

22 Reunião do CRN 

24 
Audiência com a Comissão Parlamentar da Segurança Social e Trabalho sobre o Exercício da 

Profissão de Podologista 

26 Reunião anual da Comissão Médica da Federação Internacional do Desporto Universitário 

28 Visita ao CHVNGE 

28 Reunião com médicos sobre Procedimento Concursal 

29 Reunião do CRN 

 

 

Dia Representações 

4 Receção aos Internos do Ano Comum e Formação Específica do 1º Ano da ULSAM 

8 Sessão de Apresentação do Conselho Consultivo de Saúde de Vila Nova de Gaia 

8 
Reunião de Médicos sobre Procedimentos Simplificados de Recrutamento - Médicos Recém-

Especialistas 

23 Cerimónia de Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril 

30 Tomada de Posse dos Conselhos Consultivos Nacionais 
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Maio 

 

Dia Reuniões 

5 Reunião com Dr. João Souto e Melo 

7 Reunião com Dra. Mónica Granja sobre a ULSM 

8 Reunião da Comissão Consultiva para o SNS / Carreiras Médicas  

9 Reunião de CNE 

12 Reunião de CRN 

19 Reunião com Dr. Manuel Azevedo 

20 Reunião do Conselho Consultivo do Sangue, da Histocompatilibade e da Transplantação 

21 Reunião da Comissão Consultiva para a Segurança Social dos Médicos (Solidariedade Social) 

23 Reunião do Conselho de Tesoureiros 

26 Reunião com Diretora Clínica do CHAA - Dra. Maria José Costeira  

26 Reunião do Conselho Fiscal Regional do Norte 

26 Reunião do Pelouro da Comunicação Digital e Redes Sociais 

27 Reunião de CRN 

29 Plenário dos Conselhos Regionais 

29 Reunião entre a OM e os Sindicatos Médicos 

30 Reunião de CNE 
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Dia Representações 

5 Conferência “Meditação e Ciência” com Matthieu Ricard 

7 Sessão Ordinária do Conselho Consultivo de Saúde de Gaia 

8 Sessão de Abertura do 6º Encontro Nacional das USF 

9 Cerimónia de Abertura do IV Congresso Internacional de Internos de Cirurgia 

9 3º Seminário Nacional de Biodireito - Intervenção «Medicina e Humanização» 

14 Sessão «UM futuro para a Saúde» 

14 
Palestrante no tema «O futuro da tua Especialidade», inserida no evento «Rumo ao Futuro» 

promovido pela AEICBAS 

16 Cerimónia de Abertura da XXVI Edição das Jornadas de Terapêutica 

17 
Sessão de Abertura do I Encontro de Imunoalergologia do Norte para Medicina Geral e 

Familiar 

17 Sessão de Abertura do VIII Encontro de MGF das Escolas Médicas / Encontro ADSO 

21 
Participação no IV Workshop and Training Course for Internacional Relations in Medicine no 

tema «A Regulação Profissional da Profissão Médica» 

22 Apresentação da Obra «Poemas do Outono» de Dr. Fernando Rente 

23 Sessão de Abertura do 1º Congresso do Internato Médico - José de Mello Saúde 

31 Participação na Porto Vascular Conference 
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Junho 

 

Dia Reuniões 

2 Reunião com Presidente da Fundação Ernesto de Morais 

6 Audição com Ministro da Saúde 

9 Reunião do Pelouro da Comunicação Digital e Redes Sociais 

11 Visita à USCP Silveiros - ACES Barcelos Esposende 

11 Reunião com Susel Rosário no âmbito do Questionário Psicossocial de Copenhaga II  

11 Reunião de CRN 

13 Reunião de CNE 

16 Reunião com Prof. Doutor Horário Costa 

16 Reunião de CRN 

17 Reunião entre a OM e os Sindicatos Médicos 

20 Reunião com representante da Sociedade Portuguesa de Citologia 

26 Reunião Comissão de Deontologia e Ética Médica 

28 Reunião com a FNAM 

30 Reunião Geral de Médicos 
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Dia Representações 

4 Apresentação do livro «A Guerra» de Dr. Fernando Reis Lima 

5 
7º Congresso da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Minimamente Invasiva - Workshop Slings 

vs Esfinter urinária artificial no tratamento cirúrgico de esforço Masculina 

7 Sessão de Encerramento do 15º Encontro de MGF do Alto Minho 

9 Tomada de Posse dos Órgãos Eleitos para o mandato 2014/2015 da AEICBAS 

14 
Cerimónia de Abertura da Reunião da Unidade de Andrologia - 90º Aniversário do Serviço de 

Urologia 

16 Cerimónia de Abertura do XIV Congresso da Sociedade Portuguesa de Andrologia 

18 Dia do Médico 

20 Encerramento do Curso EURACT 

20 Encontro Solidário Pulmonale 

24 Apresentação do livro “Caramulo, Crónica Romanceada”, da autoria de António Passos Coelho 

27 Apresentação do Livro: História da Universidade do Minho 
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Julho 

 

Dia Reuniões 

1 Reunião com os Diretores Clínicos dos Hospitais e ULS's 

1 
Reunião com Bastonário, Presidentes dos Conselhos Regionais, Presidentes dos Conselhos 

Distritais e Diretores Clínicos dos Hospitais e ULS's 

7 Reunião com Prof. Doutor Levi Guerra 

7 Reunião de CRN 

10 Audiência com o Secretário de Estado do Ensino Superior 

11 Reunião de CNE 

14 Reunião de CRN 

18 Reunião entre a OM e os Sindicatos Médicos 

21 
Conferência de Imprensa CRNOM «Impedir a destruição do SNS e defender a qualidade da 

Medicina e os Doentes» 

25 Reunião com Dra. Vânia Machado 

28 Reunião com Dr. Rui Cernadas 

28 Reunião com as jornalistas do JN Inês Shreck e Helena Norte 

28 Reunião entre a OM e a FNAM 

30 Visita ao Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga EPE 

31 Reunião de CRN 

 
 
 

Dia Representações 

18 Concerto de Verão da SRNOM 

23 Apresentação do livro «Direitos Humanos na Guiné Bissau» 
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Agosto 

 

Dia Reuniões 

1 Reunião de CNE 

21 Reunião com Dr. Paulo Costa - Perito AXA 

 

 

Dia Representações 

21 
Sessão de esclarecimentos sobre Lei de Acesso a Cuidados de Saúde Transfronteiriços Diretiva 

2011/24 UE 
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Setembro 

 

 

Dia Reuniões 

1 Reunião com Dra. Catarina Aguiar Branco 

1 Reunião de CRN 

8 Reunião de CRN 

9 
Reunião sobre o parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARSLVT - Ata da 

Prescrição 

15 Reunião com Dr. Luís Metelo 

16 Reunião de CRN 

22 Reunião com Pedro Diogo, Vice-Presidente da ANEM 

25 Reunião com Dr. Luís Brandão 

25 Reunião com José Ferreira da revista Ex-Libris 

26 Reunião de CNE 

29 Reunião com Dra. Clara Ramalhão 

29 Reunião de CRN 
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Dia Representações 

11 Cerimónia Pública de apresentação do Prémio Dr. Albino Aroso 

12 Apresentação do livro «Microcosmos Humano» de Dra. Vânia Mesquita Machado 

15 Sessão Solene de Receção aos Novos Estudantes - FMUP 

15 Tertúlia "35 anos do SNS" 

17 Cerimónia da Bata Branca - FMUP 

17 Cerimónia da Bata Branca - AEICBAS 

18 Sessão de Abertura da III Reunião Ibérica de Cirurgia Endócrina 

18 
Sessão de Abertura da 47ª Reunião Científica Anual da Sociedade Europeia de Nefrologia 

Pediátrica 

19 Sessão de Abertura da 9ª Edição do YES Meeting 

24 
Lançamento do Livro “Era uma vez um professor…” da autoria do Prof. Doutor Júlio Machado 

Vaz 

25 Sessão comemorativa dos 35 anos do SNS 

26 Sessão de Abertura das I Jornadas do Centro Social da Irmandade de S. Torcato 

27 Sessão Solene de Abertura das VII Jornadas Hospitalares de Estomatologia  
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Outubro 

 

Dia Reuniões 

7 Reunião do CRN 

13 Reunião do CRN 

14 Reunião com Presidente do CA de CHEDV 

17 Sessão de Abertura do XX Congresso Nacional da Ordem dos Engenheiros 

17 Reunião do CNE 

20 Reunião com Dr. Fernando Rente 

22 
Reunião para discussão do Decreto-Lei que define o regime jurídico da formação médica 

especializada 

30 Reunião com os presidentes das Associações de Estudantes 
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Dia Representações 

3 
Sessão de abertura da 35ª Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Alergologia e 

Imunologia Clínica 

3 Sessão de apresentação do homem e da obra - Dr. Miguel Miranda 

08 

Cerimónia Comemorativa do 14º Aniversário da Escola de Ciências da Saúde da Universidade 

do Minho 

09 Sessão Abertura 6º Encontro Nacional da Clínica de Ambulatório VIH /Hospitais de Dia 

09 8as Jornadas de Atualização em Doenças Respiratórias do Norte para MGF 

09 Sessão Inaugural do Novo Ano Académico do Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes 

10 Sessão de Abertura das XVII Jornadas Regionais Patient Care 

11 XVII Jornadas Regionais Patient Care - Conferência «Avanços Terapêuticos na Hepatite C» 

16 Sessão de Abertura do XXI Encontro do Internato de MFG da Zona Norte 

17 Sessão de Abertura do XV International Symposium of Angiology and Vascular Surgery 

17 Sessão Comemorativa do Dia Nacional da Luta Contra a Dor 

17 Cátedra «UM futuro para as Cidades» 

18 Sessão Solene de Abertura das Jornadas de Ginecologia e Obstetrícia do Alto Minho  

20 Conferência «Inovação | Custos e benefícios» 

27 Sessão de Abertura do IX Mostrem 

30 Lançamento do livro "Serviço Nacional de Saúde - Para uma Conversação Construtiva" 

 

  



 

 
23 

Novembro 

 

 

Dia Reuniões 

3 Reunião de CRN 

6 Plenário dos Conselhos Regionais 

7 Reunião de CNE 

17 Reunião de CRN 

27 Reunião do Conselho Distrital do Distrito Médico do Porto 

 

 

Dia Representações 

2 
XIII Congresso APU 2014 - Mesa Redonda «Novas Tecnologias e Inovação em tempos de 

contenção económica - A Visão da Ordem dos Médicos 

7 
Conferência «O Futuro da Medicina» - 11as Jornadas de Urologia do Norte em Medicina 

Familiar 

10 Sessão de Abertura do XXVI Encontro Internacional de Cirurgia 

14 Sessão de Abertura do 13º Congresso Nacional de Oncologia 

14 Cerimónia de Tomada de Posse da Diretora da FMUP, Prof. Doutora Maria Amélia Ferreira 

15 Conferência / Debate «Presente e Futuro nos 35 anos do SNS» 

19 Sessão aberta com os representantes do The University of Texas MD Anderson Cancer Center 

19 
Ciclo Conferencias APIFARMA 2014 - Financiamento: Investir na Equidade e na 

Sustentabilidade 

21 Sessão de Abertura do Congresso O Norte Anestesia 2014 

21 
Sessão de Abertura do II Congresso Nacional de Prevenção Oncológica e dos Direitos dos 

Doentes  
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22 1ª Distinção de Mérito em Gestão dos Serviços de Saúde 

27 Sessão de Abertura do Congresso Nacional de Medicina 

27 
Congresso Nacional Medicina - Mesa Redonda «Governação das Instituições do SNS - que 

modelo?» 

28 3º Encontro de Outono das USF 

28 
Sessão de Abertura do 15º Congresso do Núcleo de Estudos da Doença Vascular Cerebral da 

SPMI 

28 Sessão de Abertura da XXVI Reunião de Pediatria do Centro Materno Infantil do Norte - CHP 

29 Cerimónia do Juramento de Hipócrates da Secção Regional Centro da OM 

29 
Conferência Restrições Económicas em Saúde - Orador na Sessão "Implicações das Restrições 

no Ensino" 

29 Gala Lírica IV Master de Canto Elisabete Matos 

30 Cerimónia do Juramento de Hipócrates da Secção Regional Norte 
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Dezembro 

 

Dia Reuniões 

9 Reunião com ACSS sobre o Mapa de Vagas para 2015 

9 
Reunião com Dra. Raquel Matos - Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos 

Psicólogos 

9 Reunião de CRN 

12 Reunião de CNE 

18 
Reunião com Dr. Carlos Monteiro da Direcção do Colégio da Especialidade de Cirurgia Maxilo-

Facial 

19 Reunião com o Presidente da ANEM 

30 Reunião com Prof. Doutor Levi Guerra 

 

 

Dia Representações 

6 
Cerimónia de Abertura da Reunião do Núcleo Norte da Sociedade Portuguesa de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial 

6 Festa de Natal da SRNOM 

14 Cerimónia do Juramento de Hipócrates de Braga 

15 Inauguração da USF Barão de Nova Sintra 

18 Concerto de Natal da SRNOM pela Orquestra do Norte 
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2. Eventos estruturantes, políticos, formação 

 

Já como referido anteriormente também no decorrer do ano 2014 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: 

 

Tomadas de posse  

O ano 2014 correspondeu ao primeiro ano de um novo mandato (triénio 2014-2016), tendo o ano iniciado com as várias 

tomadas de posse. A 10 de janeiro, nas instalações da SRN, foram investidos na cerimónia de tomada de posse o 

Bastonário da Ordem dos Médicos, os Órgãos Regionais da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e os 

Órgãos Distritais do Distrito Médico do Porto. As alternativas e visão própria do novo mandato foram apresentadas, 

tendo o Presidente do CRN defendido uma OM capaz de apresentar uma proposta própria para a reforma do Sistema de 

Saúde “Temos a missão de não desistir de lutar pela medicina em que acreditamos, pelo futuro dos jovens médicos e 

pela solidariedade interpares. A Ordem tem que ser o expoente máximo da defesa da ética e da qualidade do exercício 

da medicina”. 

A 28 de janeiro deu-se a tomada de posse dos órgãos do Distrito Médico de Vila Real com a presidente do Conselho 

Distrital, Margarida Faria a estabelecer como prioridade a aproximação aos novos médicos e a dinamização da sede do 

distrito. Em 5 de fevereiro teve lugar a tomada de posse dos órgãos dirigentes do Distrito Médico de Bragança e a 30 de 

janeiro a de Viana do Castelo com o presidente do Conselho Distrital a indicar como primeiro objetivo do seu mandato a 

criação de rotinas de funcionamento na sede do Distrito.  

 

Reunião Magna na SRNOM 

No dia 13 de março o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) em conjunto com o Conselho 

Nacional do Médico Interno (CNMI), o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos 

(FNAM) promoveu uma reunião geral para debater a formação médica especializada e discutir as propostas 

apresentadas pelo Ministério da Saúde para alteração do internato médico. No debate, que contou com a presença de 
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cerca de 400 jovens médicos, a crítica foi unânime: nenhuma das organizações aceitaria alterações na formação 

especializada que viessem a comprometer a qualidade e a diferenciação técnica.  

 

 

Assembleia Regional Ordinária da SRNOM 

No dia 24 de março deu-se a discussão e aprovação do Plano de atividades da SRNOM previsto para o ano 2014 e seu 

respetivo orçamento, bem como Relatório e Contas da SRNOM relativo ao ano 2013. 

 

 

Greve Geral de Médicos  

Após duas Reuniões Gerais de Médicos (11 e 30 de Junho) no Porto que juntou a Ordem dos Médicos (OM) e a 

Federação Nacional dos Médicos (FNAM), o CRN informou que: 

 

“ …A iniciativa visou transmitir aos profissionais as razões de fundo que resultaram na apresentação do Memorando de Exigências ao Ministério da 

Saúde, por parte da OM, e na convocação de uma greve nacional para os dias 8 e 9 de Julho, por parte da FNAM.  

O bastonário da OM, o presidente do Conselho Regional do Norte da OM e a presidente da FNAM contestaram a falta de transparência e o 

incumprimento que a tutela manifestou nos últimos dois anos, período subsequente ao acordo estabelecido com os sindicatos em Outubro de 2012. A 

recente produção legislativa veio comprovar a política desastrosa e o cinismo das estruturas dirigentes do Ministério da Saúde, tornando também 

cristalina a proposta política que defendem para o sector: enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde, desqualificação dos seus profissionais em 

geral, e dos médicos em particular; e crescente privatização do sistema.  

A revolta e o descontentamento manifestados pelas centenas de colegas presentes levam a Ordem dos Médicos a apoiar as medidas de intervenção 

sindical previstas e, sobretudo, a estar totalmente disponível para uma luta que resulte na dignificação e valorização das pessoas, dos doentes e dos 

médicos, ao serviço de uma Saúde prestada com qualidade…” 

 

Assim, no dia 8 e 9 de julho deu-se a paralisação anunciada, com um resultado nacional superior a 50% e com centenas 

de médicos, equipados de bata branca e vindos de todo o país a dirigiram-se para a frente do Ministério da Saúde. 

O Ministério da Saúde não se mostrou sensível a esta iniciativa dos médicos, pelo que em 18 de julho a Ordem dos 

Médicos emitiu o seguinte comunicado: 
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“…Os médicos estão a ser coagidos pelo Ministério da Saúde a optar entre a desqualificação do seu trabalho ou a emigração, ambas as situações com 

prejuízo do SNS e dos doentes.  

Na verdade, é crescente o número de médicos a emigrar e a sair para o sector privado, pois cada vez é mais penoso trabalhar no SNS, 

progressivamente despojado de meios e sobrecarregado de indicadores absurdos e dificuldades crescentes, com as estatísticas manipuladas a 

substituírem os doentes, e com os médicos, uma profissão de elevada exigência, complexidade e alto risco, a serem remunerados abaixo de mecânicos, 

sem que o Ministério denote qualquer preocupação com essa situação. Daí muitos concursos ficarem desertos.  

O Ministério dedica mais atenção a alimentar notícias na comunicação social, como ilustra o caso dos “inadaptados” e da repescagem de situações, do 

que a promover um diálogo efectivo e sério com os médicos e com os doentes, particularmente importante no período prévio à publicação de erros 

legislativos, que procure soluções positivas para ambas as partes, para os doentes e para o SNS. A Ordem dos Médicos não assinará acordos vazios de 

conteúdos concretos e devidamente datados, ao contrário de outros.  

A greve convocada pela FNAM, em vez de ser considerada como um sinal de alerta, foi completamente desvalorizada e, com base na mistificação, 

reduzida a uma mera iniciativa de carácter político-partidário, sendo ostensivamente ignoradas todas as importantes questões concretas elencadas 

pela Ordem e pelos Sindicatos.  

O que se passa na Saúde em Portugal é grave, como demonstram as urgências sobrelotadas, os hospitais com pessoal insuficiente, os doentes sem 

Médico de Família e a realidade (esperada e prevista) de cada vez mais doentes oncológicos terem de ser operados no sector privado (as listas de 

espera para cirurgia oncológica não podem ser manipuladas e os doentes não podem esperar, pelo que são as primeiras a sofrer com o esvaziamento 

programado de recursos do SNS...).  

Desde o início do mandato do Ministro da Saúde que a Ordem se mostrou disponível para apoiar todas as medidas de carácter técnico, 

independentemente dos interesses eventualmente afectados, vontade essa consubstanciada no acordo assinado com a DGS e que se traduziu na 

produção e auditoria de múltiplas Normas de Orientação Clínica.  

O Ministério lança recorrentemente acusações à Ordem dos Médicos, mas foge ao debate honesto e frontal dos problemas da Saúde, porque sabe que 

não tem razão nas suas afirmações. Quem acusa publicamente deveria estar disponível para o debate público, olhos nos olhos. Mas o Ministro da 

Saúde evita o contraditório directo, consciente da fragilidade e incompletude dos seus argumentos e afirmações.  

 

Assim, considerando que,  

 

a) Por todas estas e pelas razões reunidas no memorando de preocupações que Ordem e Sindicatos Médicos entregaram ao Ministério da Saúde,  

b) Pela falta de respeito e consideração que o Ministério da Saúde evidencia relativamente ao trabalho médico,  

c) Pela postura do Ministério da Saúde, cuja política se pode ilustrar pelas intenções subjacentes e pelo secretismo com que enviou para publicação a 

“Lei da Rolha”, cuja última versão não deu a conhecer a ninguém e que está na mesma linha censória do Despacho 9635/2013,  

 

A Ordem dos Médicos, sem deixar de cumprir todas as suas obrigações legais e convidando já o Ministério da Saúde para reatar o diálogo (estando 

disponível para o fazer ainda em Julho ou mesmo em Agosto), tal como tinha previamente anunciado vem apelar formalmente aos médicos, até 

indicação em contrário, que:  

1. Informem directamente os seus doentes da gravidade e impacto negativo da actual política do Ministério da Saúde nos cuidados que lhes são 

prestados. 

2. Continuem a denunciar à OM (em cada Secção Regional) todas as situações de deficiência, insuficiência ou pressão que possam pôr em risco a saúde 

dos doentes e o seu tratamento de acordo com as boas práticas médicas.  

3. Recusem assinar todo e qualquer tipo de contratualização imposta, ainda para 2014 ou para 2015.  
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4. Cessem a participação em Grupos de Trabalho e recusem imediatamente toda e qualquer colaboração graciosa com o Ministério da Saúde, ACSS, 

ARS, DGS, Infarmed, Hospitais e ACES, incluindo as comissões de NOCs e Auditorias.  

 

Só unidos, os Médicos poderão preservar um futuro com Qualidade para medicina em Portugal…” 

 

Ainda na sequência da contestação à política de saúde o Conselho Regional do Norte encetou um conjunto de 

conferências de imprensa onde foi apresentando as denúncias que lhe foram sendo enviadas.  

 

 

 

Reunião na SRNOM para debater contratação médica  

A SRNOM promoveu, no dia 8 de abril, uma reunião para debater os procedimentos simplificados de recrutamento 

médico (os concursos fechados).  

 

 

Apresentação do livro “Serviço Nacional de Saúde – Para uma Conversa Construtiva”  

No dia 30 de outubro o Prof. Constantino Sakellarides foi o convidado especial da apresentação da obra Serviço Nacional 

de Saúde – Para uma Conversa Construtiva, obra editada pela Fundação para a Saúde e que é uma reflexão sobre o 

futuro desta construção da democracia portuguesa.  

 

MostrEM 2014 

Mostra de Especialidades Médicas – Nos dias 27, 28 e 29 de outubro 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. 

 

Plenário dos Conselhos Regionais na SRNOM  

A SRNOM acolheu o plenário dos Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos no dia 6 de novembro, onde foi relevante 

a discussão sobre o Decreto Lei do Internato Médico. 

 

Conferência/Debate Presente e Futuro nos 35 anos do SNS  

Nos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde o CRN tomou a iniciativa de reunir alguns dos principais intervenientes no 

setor para uma reflexão alargada sobre o momento atual e futuro do sistema público. O debate tocou em temas como o 

Estado Social e o equilíbrio entre o financiamento, sustentabilidade e qualidade, abordados por personalidade como 
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Adriano Moreira (O pontificado do Papa Francisco e o Estado Social), Maria de Belém Roseira (Qualidade em Saúde) e 

Paulo Mendo (Sustentabilidade do SNS). Durante a sessão da tarde realizou-se um debate moderado pela jornalista 

Marina Caldas onde se discutiu a reforma do SNS e que teve como mesa Adalberto Campos Fernandes, Álvaro Almeida, 

Marta Temido e José Manuel Silva. 

 

1ª Distinção de Mérito em Gestão dos Serviços de Saúde da OM  

Numa iniciativa promovida pela Competência em Gestão dos Serviços de Saúde da OM e que teve lugar na Secção 

Regional do Norte, o antigo Ministro e Secretário de Estado viu reconhecido um percurso profissional de quase 50 anos. 

O evento ficou ainda marcado pela conferência “Health system in trasition: challenges and oportunities” proferida pelo 

Lord Nigel Crisp e pela intervenção do Ministro da Saúde, que assumiu o compromisso de reconhecer formalmente a 

Competência em Gestão dos Serviços de Saúde.  

 

 

Convívios Científicos 

A Secção Regional do Norte acolheu durante o ano 2014 uma série de Convívios Científicos organizados pela CMEP 

(Clinica Médica do Exercício do Porto) em colaboração com médicos assessores do CRN. Os temas destas sessões foram:  

 
14 de Fevereiro, 34º Convívio Científico - “Envelhecimento e doença cardiovascular”, apresentado pelo Prof. Doutor 

João Freitas  

07 de Março, 35º Convívio Científico - “Fadiga no Século XXI”, apresentado pelo Dr. Jaime Milheiro 

09 de Maio, 36º Convívio Científico - “Envelhecimento em Otorrinolaringologia”, apresentado pelo Dr. Manuel de Sousa  

04 de Julho, 37º Convívio Científico - “Morte súbita cardíaca - é possível evitá-la?”, apresentado pelo Dr. Marco Oliveira  

12 de Setembro, 38º Convívio Científico - “O envelhecimento e o pulmão" apresentado pelo Dr. Miguel Guimarães  

10 de Outubro, 39º Convívio Científico - “A Saúde Mental no desportista", apresentado pelo Dr. Jaime Milheiro  

7 de Novembro, 40º Convívio Científico -“Exercício aeróbico e neuroplasticidade" apresentado pelo Dr. Pedro Amorim  

5 de Dezembro, 41º Convívio Científico - “Será possível prevenir o aparecimento da Hipertensão arterial com o 

envelhecimento?", apresentado pelo Prof. Doutor Agostinho Monteiro 
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3. Eventos Institucionais, Lúdicos, Solidários da SRNOM 

 

Dia do Médico  

 

A Secção Regional do Norte realizou, no dia 18 de Junho, o Dia do Médico. Neste dia foram Homenageados os médicos 

com 25 e 50 anos de carreira e foi atribuído o Prémio Daniel Serrão. 

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

três 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 ao Dr. Luis Carlos Mendonça, jovem formado pela 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.  

 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. 

 

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, os balões e o fogo-de-artifício e contou com a 

presença de cerca de 300 pessoas. 

 

Festa de Natal para as Crianças  
 

A Festa de Natal realizou-se no dia 6 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 tido a presença de mais de 1.000 crianças 

com idades compreendidas entre os 2 e os 12 anos.  
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Na terceira festa estiveram ainda presentes as crianças do Centro de Acolhimento Temporário do Campo Lindo, como já 

vem sendo habitual nos últimos anos. 

 

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

(duas Histórias Improvisadas pelo grupo Estupendo Inuendo  “O rato, a galinha, o porco e a vaca” e  “O dia em que o sol 

não nasceu na selva”) e magia pelo Ilusionista José de Lemos.  

 

Terminado 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 adequados à respetiva faixa 

etária. 

 

 

Juramento de Hipócrates 

No dia 30 de novembro realizou-se o Juramento de Hipócrates 2014, mais uma vez na Sala Suggia, da Casa da Música. 

Os médicos recém-formados foram convidados a assistir ao Concerto pelo Trio Mário Laginha (Mário Laginha piano, 

Bernardo Moreira contrabaixo e Alexandre Frazão bateria)  

Nocturno op. 48 nº 1 

(Musica: Frederic Chopin / Arranjo: Mario Laginha) 

Fantasia op. 49 

(Musica: Frederic Chopin / Arranjo: Mario Laginha) 

Tanto Espaço 

(Mario Laginha) 

Balada op. 23 

(Musica: Frederic Chopin / Arranjo: Mario Laginha) 

Fado 

(Mario Laginha) 

Valsa op.34 nº 2 

(Musica: Frederic Chopin / Arranjo: Mario Laginha) 
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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. 

 

 

 

 

No dia 24 de Novembro realizou-se o Juramento de Hipócrates em Braga, destinado essencialmente aos jovens médicos 

licenciados pela Universidade do Minho. Assim, a cerimónia decorreu este ano no Teatro Vita, iniciando-se com um 

pequeno apontamento musical por Quarteto de Cordas (instrumentistas da Orquestra Sinfónica do Porto) constituído 

por 2 violinos, 1 viola e 1 violoncelo.  Foi interpretado o Quarteto de cordas Nº 2 em Ré maior escrito em 1881 por 

Alexander Borodin. 

 

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

Braga, Dra Anabela Correia, 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 

120 médicos recém-licenciados. 
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4 Eventos Culturais  

 

Ao longo do ano 2013 o Centro de Cultura e Congressos da SRNOM apresentou mais uma vez uma oferta cultural 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  

 

03 a 16 de Janeiro – Exposição de Pintura de Tiago Durão 

 

17 a 29 de Janeiro – Exposição Coletiva de Pintura e Desenho de Luísa Ferreira, Ana Stingl e Fernanda Lima 

 

07 a 21 de Fevereiro – Exposição de Fotografia de Fernando Moreira  

 

28 de Fevereiro a 14 de Março – Exposição de Pintura e Escultura de Carolina Schacht  

 

14 a 29 Março – Exposição de Desenhos a Caneta de Rui Manuel Raimundo 

 

04 a 17 de Abril – Exposição de Pintura de Edite Melo 

 

02 a 23 de Maio – XII Exposição Arte Médica, Inauguração dia 02 e Sessão de Encerramento dia 23 com concerto pelo 

Grupo Presença de Coimbra 

 

30 de Maio a 20 de Junho – VI Exposição Arte Fotográfica, Inauguração dia 30 e Sessão de Encerramento dia 20 com 

“Conversa” informal sobre o tema: Fotografia – Intenção ou casualidade 

 

05 Junho – VI Workshop de Fotografia sobre o tema: Fotografia de retrato 

 

04 a 18 Julho – Exposição de Pintura de Olga Fiadeiro  

 

01 a 30 Agosto  - Exposição de Fotografia de Leopoldo Miguel Sousa Louro 
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11 de Agosto a 03 de Setembro – Exposição de Fotografia de Miguel Nogueira 

 

05 a 16 Setembro – Exposição de Pintura de Maria Antónia Jardim 

 

05 a 19 Setembro – Exposição de Pintura de Maria do Céu Castro e Ana Isabel Dias 

 

18 a 30 Setembro – Exposição de Pintura de Joana Correia Saraiva 

 

18 a 30 Setembro – Exposição de Escultura de Aurora Rodrigues 

 

03 a 28 Outubro – Exposição de Pintura de Fernando Carballa Villanueva 

 

03 a 17 de Outubro – Exposição de Pintura de Anjos Fernandes 

 

07 a 21 de Novembro – Exposição de Pintura de Artur Santos 
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4.2. Concertos  

 

Realizou-se o 4º Ciclo de Jazz em parceria com a Escola de Jazz do Porto. Este ciclo foi constituído por 6 concertos.  

04 Abril - 4.º Ciclo de Jazz – Tributo a Jerry Bergonzi 

 
11 Abril – 4.º Ciclo de Jazz – Tributo a Clifford Brown 
 
16 Maio – 4.º Ciclo de Jazz – Tributo a John Coltrane 
 
06 Junho – 4.º Ciclo de Jazz – Tributo a Horace Silver 
 
13 Junho – 4.º Ciclo de Jazz – Encerramento do 4.º Ciclo com a participação de Professores da Escola de Jazz do Porto 
 
 
 
 
23 Maio – Concerto pelo Grupo Presença de Coimbra, Música para guitarra de Coimbra, com Manuel Borralho e José 

Ferraz de Oliveira - Guitarra de Coimbra e Manuel Gouveia Ferreira - Viola 

 
11 Julho – Concerto de Piano “ Sposalizio Pianístico do Romantismo” por Ana Zão 
 
 
18 Julho – Concerto de Verão pela Orquestra do Norte com a participação especial da solista Margarita Guerra Peinado 
(castanholas) 
 
 
22 a 29 Novembro – IV Master de Canto Elisabete Matos 
 
29 Novembro – Gala Lírica de encerramento do IV Master de Canto Elisabete Matos que contou com a participação do 
coro da SRNOM  
 
 
18 Dezembro – Concerto de Natal pela Orquestra do Norte 
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4.3. Conferências e Lançamento de Livros  

 

 

01 Fevereiro – Lançamento do livro “Jorge Marçal da Silva. Cem fotografias de Portugal há cem anos.” da autoria de 

Manuel Mendes Silva. 

 

27 Fevereiro – Lançamento do livro “Cor e Luz na interpretação da imagem – Tradução Cerebral” da autoria de António 

Paes Cardoso, Susana Ribeiro e José Ramada 

 

10 Abril – Homenagem/Colóquio a Adolfo Rocha - Miguel Torga com exibição do filme “A Terra antes do Céu” de João 

Botelho 

12 Abril – Visita Cultural “A Coimbra de Miguel Torga” 

06 Julho – Lançamento do livro “Jardim Simbólico” da autoria de António Paulo Oliveira Cardoso 

 

12 Setembro – Lançamento do livro “Microcosmos Humano” da autoria de Vânia Mesquita Machado 

 

24 Setembro – Lançamento do livro “Era uma vez um Professor…” da autoria de Júlio Machado Vaz 

 

03 Outubro – Sessão de apresentação do “ homem e da obra” de Miguel Miranda por Carlos Mota Cardoso e Paula 

Arnaut, com recital de piano e violino por Miguel e Ana Galaghar 

30 Outubro – Apresentação do livro “Serviço Nacional de Saúde – Para uma Conversação Construtiva” por Constantino 

Sakellarides (Fundação para a Saúde – SNS) 

 

02 Novembro – Lançamento do livro “Lua – Cheia em Para-Lá-Do-Mundo, O Enigma do Medo e da Coragem” da autoria 

de Bruno José Teixeira  

 

04 Novembro – Lançamento do livro “Albino Aroso: Um homem à frente do seu tempo - Homenagem ao Pai do 

Planeamento Familiar” 

 

14 Novembro – Lançamento do livro “O Homem entre a Ciência e a Fé” da autoria de Ruy Fonseca Branco 

 

20 Novembro – Conferência “O Tango e a Tuberculose” por António Ramalho de Almeida 

11 Dezembro – Lançamento dos II e III Volumes da Colecção “Perturbações da Personalidade Narcísica e Sexualidade” 

da autoria de Patrícia Ribeiro 

 

20 Dezembro – Lançamento do livro “Nossa Senhora - Títulos e Iconografia” da autoria de Licínio Poças 
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4.4. Cinema 

 
Durante o ano 2014 realizou-se o 5.º Ciclo de Cinema - “A Inquietude da Vulnerabilidade, em claro-escuro, pelo 

Outono adentro…”. Seis filmes, seis grandes cineastas profundamente inquietos com a eterna vulnerabilidade humana.  

 
 
25 Setembro – 5.º Ciclo de Cinema “ a Inquietude da Vulnerabilidade, em claro-escuro, pelo Outono adentro…”  

La Passion de Jeanne D’Arc (A Paixão de Joana D’ Arc) - Carl Theodor Dreyer, 1928 

 
02 Outubro - 5.º Ciclo de Cinema “ a Inquietude da Vulnerabilidade, em claro-escuro, pelo Outono adentro…”  

Modern Times (Tempos Modernos) – Charlie Chaplin, 1936 

 

16 Outubro - 5.º Ciclo de Cinema “ a Inquietude da Vulnerabilidade, em claro-escuro, pelo Outono adentro…”  

The Grapes of Wrath (As Vinhas da Ira) – John Ford, 1940 

 

23 Outubro - 5.º Ciclo de Cinema “ a Inquietude da Vulnerabilidade, em claro-escuro, pelo Outono adentro…”  

Det Sjunde Inseglet (O Sétimo Selo) – Ingmar Bergman, 1956 

 

30 Outubro - 5.º Ciclo de Cinema “ a Inquietude da Vulnerabilidade, em claro-escuro, pelo Outono adentro…”  

Dogville (Dogville) – Lars Von Trier, 2003 

 

13 Novembro- 5.º Ciclo de Cinema “ a Inquietude da Vulnerabilidade, em claro-escuro, pelo Outono adentro…”  

A Torinói Ló (o Cavalo de Turim) – Béla Tarr, 2011 

 

 

 

Como balanço total quantitativo temos assim: 

 Exposições de pintura, escultura, fotografia, etc. - 19 

 Concertos - 11 

 Conferências e Lançamentos de Livros - 15 

 Sessões de Cinema - 6 
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5. Gestão documental/expediente  
 

O número de documentos recebidos diariamente ao longo do ano manteve-se muito elevado e diversificado, tal como 

os números abaixo apresentados revelam.  

Durante o ano 2014 o 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 4.725 documentos, o que corresponde a cerca de 

394 documentos por mês. Este número teve um acréscimo de 15% face ao ano anterior, tendo-se verificado sempre um 

aumento ao longo dos últimos anos, o que revela uma cada vez maior proximidade dos médicos com a SRNOM. 

 

Pedidos de Espaço no CCC - Total anual de 216 documentos;  

 

Tarefas atribuídas aos funcionários via sistema de gestão documental - Total anual de 2.061; 

 

Correspondências de saída (não inclui informações e divulgações de caracter geral aos médicos) - Total anual de 4.864 

documentos que se distribuíram por ofícios, fax e emails. 
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6. Gabinete de Comunicação 

 

Em termos anuais, a página Nortemedico registou um acréscimo de 65,93% na rede social Facebook, passando dos 2571 

para os 4266 "seguidores", ou seja, mais 1695 "seguidores". Em termos de visitas, verificamos que se registou uma 

média diária de 1483 visitas ao longo do ano. 

 

Foram divulgadas notícias de foro médico, envolvendo directamente a Secção Regional do Norte da Ordem dos 

Médicos, nos seguintes meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

1º Trimestre 

Grande Porto 07-02-2014 Entrevista Miguel Guimarães «Começa a haver gente de fora» do acesso  

Jornal O Médico 12-02-2014 Encontrar nas nossas diferenças aquilo que nos une 

Porto Canal 28-01-2014 CRN esclarece aplicação das Normas de Orientação Clínica 

 

 

2º Trimestre 

Antena 1 16-05-2014 
Miguel Guimarães contesta aplicação de códigos de ética que são “mordaças” para 
os médicos 

Correio da Manhã 
16-05-2014 Governo impede ofertas na Saúde 

27-06-2014 Carência coloca doentes em risco (OM recebeu 150 queixas em duas semanas) 

Diário de Notícias 
03-05-2014 Site publica nomes de médicos e permite avaliação por utentes 

21-06-2014 Ordem dos Médicos apela a que directores se demitam 

Jornal de Notícias 

03-05-2014 Médicos felicitam manutenção de cardiotorácica em Gaia 

04-06-2014 Médicos preparam embates com Paulo Macedo 

20-06-2014 Revolta no Hospital de São João leva à demissão de 66 chefias 

22-06-2014 Ministério cede e São João conquista autonomia 

Porto Canal 
11-06-2014 Donativos feitos pelas farmacêuticas 

23-06-2014 Ordem contesta extrapolação de funções dos médicos de família 

RTP2 07-06-2014 Médicos fazem pré-aviso de Greve 

  07-06-2014 Intervenção Dr. Miguel Guimarães sobre as demissões no São João 

SIC 17-05-2014 
Participação do Dr. Miguel Guimarães no Jornal da Noite da SIC - CRNOM contesta 
aplicação de código de ética 
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3º Trimestre 

Correio da Manhã 

12-07-2014 
Frase em destaque Dr. Miguel Guimarães «Hospitais gastam o dobro a contratar 
médicos através de empresas» 

12-07-2014 Médicos contra concursos fechados 

26-08-2014 Falta de médicos ameaça doentes 

Diário de Notícias 17-07-2014 Médicos ameaçados por excessos nas receitas de medicamentos 

Jornal de Notícias 

19-07-2014 Médicos contra medida da ARS Norte 

19-07-2014 Ordem pede a médicos que não colaborem com o Ministério 

19-07-2014 «Barómetro da Saúde – Valongo: Como o São João acabou com a urgência» 

16-08-2014 «Barómetro da Saúde – Mais ou menos medicamentos: uma escolha» 

Noticias ao Minuto 19-07-2014 Ordem dos Médicos Norte contra directiva da ARS que proíbe cuidados respiratórios 

O Primeiro de Janeiro 23-07-2014 
ARS Norte desmente CRNOM e garante que não impediu qualquer prescrição 
médica 

Porto Canal 

27-07-2014 Concursos fechados continuam 

22-08-2014 Falha de comunicação entre hospitais - doente de Chaves 

16-09-2014 
Mais de metade dos portugueses abandona os tratamentos clínicos por falta de 
dinheiro 

23-09-2014 Sustentabilidade do SNS passa por medidas de prevenção 

RCM Pharma 11-07-2014 
Ordem dos Médicos atribui falta de pessoal nas Urgências a imposição legal 
"absurda" 

RTP 
14-07-2014 Ministério garante contrapartidas ao C. H. São João 

14-09-2014 Médicos portugueses contratados para controlar o ébola 

RTPi 
12-07-2014 SRNOM reage às suspeitas de corrupção 

07-08-2014 Revista de Imprensa com a participação do Dr. Miguel Guimarães 

SIC 19-08-2014 Atrasos nas consultas 

TVI 25-08-2014 Falta de médicos no Hospital de S. Sebastião na Feira 

ZOOM 26-09-2014 Artigo de Opinião - Dr. Miguel Guimarães «Presente e futuro do SNS» 
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4º Trimestre 

Antena 1 29-10-2014 Ordem preocupada com atrasos no IPO Porto 

Atlas da Saúde 30-12-2014 Médicos tarefeiros recusam trabalhar por 10 e 12 euros 

Correio da Manhã 
30-11-2014 Médicos contra troca de remédios 

01-12-2014 900 médicos pediram papéis para emigrar 

Correio da Manhã TV 08-11-2014 
Declarações do Dr. Rui Capucho à CMTV sobre o surto de legionella ocorrido no 
concelho de Vila Franca de Xira 

Expresso 21-11-2014 
Duas centenas de médicos vão ficar sem acesso à especialidade, com declarações do 
Dr. Miguel Guimarães 

Jornal de Notícias 

18-10-2014 Barómetro Saúde JN sobre o ébola com depoimento Dr. Miguel Guimarães 

23-10-2014 Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães sobre «Médicos Cubanos» 

31-10-2014 «Médica portuguesa recrutada pela OMS para a Serra Leoa» 

15-11-2014 
Barómetro Saúde - "O melhor sistema público é o da Saúde", participação do Dr. 
Miguel Guimarães 

20-11-2014 Doentes com cancro da bexiga sem tratamento 

30-11-2014 Este ano Portugal já viu emigrar 200 médicos 

22-12-2014 Barómetro JN - Os excessos de Natal ou os excessos do resto do ano 

30-12-2014 Clínicos tarefeiros recusam trabalhar a preços de saldos 

Jornal Médico 29-12-2014 1500 novos médicos sob ameaça de emigração 

Netfarma.pt 17-11-2014 OM critica gestão dos centros de saúde pelos municípios 

Notícias ao Minuto 30-12-2014 Médicos tarefeiros recusam trabalhar por 10 e 12 euros 

Página 1 11-11-2014 Pelo menos 300 médicos já emigraram desde o início do ano 

Porto Canal 

04-10-2014 Médicos estão a ser assediados para o Médio-Oriente 

30-10-2014 Ordem dos Médicos preocupada com tempos de espera no IPO Porto 

30-11-2014 Jovens médicos procuram melhores condições de trabalho no estrangeiro 

08-11-2014 
Mais de 300 médicos saíram do país no primeiro semestre - com declarações do Dr. 
Miguel Guimarães 

15-11-2014 
Ordem diz que faltam médicos no Hospital de Vila Real, com declarações do Dr. 
Miguel Guimarães 

20-11-2014 Cancro da bexiga sem medicamentos, com declarações do Dr. Miguel Guimarães 

21-11-2014 
Médicas questionadas em entrevistas de emprego sobre o desejo de engravidar, 
com declarações do Dr. Miguel Guimarães 

21-12-2014 
Urgências hospitalares não sabem se vão ter médicos suficientes para a época de 
Natal e Ano Novo 

Posgraduate Medicine 
Online 07-10-2014 Este ano já emigraram quase 300 médicos 

Público 
04-10-2014 Arábia Saudita quer médicos portugueses e paga bem 

24-11-2014 Ordem dos Médicos acusada por coleccionador de 'censura estética' 

Público Online 04-10-2014 Este ano já emigraram quase 300 médicos 

RCM Pharma 06-10-2014 Este ano já emigraram quase 300 médicos 
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Rádio Renascença 

11-11-2014 
Pelo menos 300 médicos já emigraram desde o início do ano - com declarações do 
Dr. Miguel Guimarães 

15-11-2014 
Descentralização dos Cuidados de saúde primários (Declarações do Dr. Miguel 
Guimarães) 

21-11-2014 
Cerca de 200 médicos podem ficar impedidos de exercer funções, com declarações 
do Dr. Miguel Guimarães 

Rádio Renascença 
Online 

15-11-2014 
Gestão dos centros de saúde pelos municípios é 'absolutamente inaceitável', com 
declarações do Dr. Miguel Guimarães 

Rádio Sim.pt 11-11-2014 Pelo menos 300 médicos já emigraram desde o início do ano 

RTP 1 

06-10-2014 Nigéria oferece 1600 euros por mês a médicos portugueses para tratar ébola 

08-10-2014 Dr. Miguel Guimarães comenta actualidade no “É Notícia” 

30-10-2014 OM chocada com adiamento de cirurgias oncológicas 

20-11-2014 
Doentes com cancro da bexiga há cinco meses sem tratamento, com declarações do 
Dr. Miguel Guimarães 

30-11-2014 Quase 300 médicos portugueses já emigraram este ano 

RTP Informação 21-11-2014 
Falta medicamento para o cancro da bexiga, com declarações do Dr. Miguel 
Guimarães 

RTP Online 21-11-2014 Suspeitas de favorecimento nos concursos do Serviço Nacional de Saúde 

SIC 
29-10-2014 Falta de camas leva IPO Porto a adiar cirurgias 

30-10-2014 Médica Portuguesa na ajuda ao combate ao ébola 

Tempo Medicina 06-10-2014 
«Presente e futuro nos 35 anos do SNS» - Artigo de Opinião do Dr. Miguel 
Guimarães 

  08-12-2014 "Nenhum médico era capaz de cortar porque os nossos objectivos são de Saúde" 

  08-12-2014 
Portugal está em vias de «formar milhares de médicos a mais e continuar a ter falta 
de médicos» 

TVI 20-11-2014 
Doentes com cancro da bexiga estão sem tratamento desde agosto, com 
declarações do Dr. Miguel Guimarães 

Vida Económica 14-11-2014 Albino Aroso contribuiu para elevar os níveis de qualidade em Saúde 
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Notas de Imprensa e Comunicados  
Ver Anexo 2 

 

 Tomada de Posse - Órgãos Sociais da SRNOM 2014-2016 

 

 Falsos tratamentos laser através da ADSE 

 
Da referida Nota de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

Jornal de Notícias 15-03-2014 Aberto inquérito a depilações a laser  

 

 Ordem dos Médicos promove Reunião Geral com sindicatos para debater a formação médica especializada – 

07-03-2014 e 12-03-2014; Comunicado - Médicos do Norte recusam proposta do Ministério da Saúde sobre 

Formação Médica Especializada – 14-03-2014 

 

 
Das Notas de Imprensa e Comunicado surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

Correio da Manhã 
 

14-03-2014 Frase Dr. Miguel Guimarães em destaque – Reunião Magna SRNOM  

16-05-2014 Governo impede ofertas na Saúde 

Jornal de Notícias 

14-03-2014 Governo ameaça formação médica 

15-03-2014 Médicos de cabelos em pé com projecto do Ministério 

25-03-2014 Sindicatos e Ordem querem incentivos para fixar médicos 

O Primeiro de Janeiro 14-03-2014 Formação médica pós-graduada em causa 

Público 14-03-2014 Ordem e sindicatos juntam-se para contestar mudanças na formação médica 

Tempo Medicina  24-03-2014 OM e Sindicatos juntos contra mudanças na formação médica 

 

 

 A insubstituível demagogia do Ministério da Saúde 

 

 Ministério da Saúde persiste na violação das competências médicas 

 

 

Da referida Nota de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

Correio da Manhã 30-04-2014 Competências médicas para esteticistas  

Jornal de Notícias 01-05-2014 Podologistas querem processar os médicos 
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 Projecto de Despacho nº XXX 2014 / A ética moralista e a lei da rolha 

 

 

Da referida Nota de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

Jornal de Notícias 
20-05-2014 Médicos preparam ruptura total como Ministério da Saúde 

21-05-2014 “Lei da Rolha” abre conflitos legais 

Porto Canal 20-05-2014 Entrevista Miguel Guimarães «Código inaceitável» 

Público 21-05-2014 Ministério admite alterar “lei da rolha” dos profissionais de saúde do SNS 

 

 

 

 A ética na defesa e segurança dos doentes 

 

 Reunião Geral de Médicos 

 

 Reunião Geral de Médicos / 11 de Junho (21:30) Porto / Conferência de Imprensa / 16 de Junho (11:00) Porto 

 

 

Da Reunião Geral de Médicos e da Conferência de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de 

comunicação: 

 

Agência Lusa / Porto 
Canal 

11-06-2014 
Médicos reuniram no Porto para manifestar "indignação" com o que se passa 
no SNS 

Jornal de Notícias 
13-06-2014 Médicos do Norte apoiam greve 

17-06-2014 Ordem dos Médicos do Norte recebeu 89 denúncias em cinco dias 

Diário de Notícias 17-06-2014 Falta de financiamento põe em risco SNS 

O Primeiro de Janeiro 17-06-2014 Cobrança abusiva de taxa moderadora 

Público 17-06-2014 
Doentes de Bragança chegam a pagar 150 euros de táxi para regressar do 
hospital 

 

 

 Centro Hospitalar de São João - um exemplo a seguir em defesa do SNS 

 

 Reunião Geral de Médicos 30 de Junho de 2014  

 

 

Da Reunião Geral de Médicos e da Conferência de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de 

comunicação: 

 

 

 

http://www.nortemedico.pt/download.php?path=pdf&filename=Reuniao_Geral_de_Medicos_30Junh2014.pdf&first=1
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Correio da Manhã Online 30-06-2014 
Ordem dos Médicos diz que urgência pediátrica de Barcelos está 
"comprometida" 

Diário de Notícias Online 30-06-2014 Ordem dos Médicos quer conhecer “riscos” para a saúde 

Expresso Online 30-06-2014 
Ordem dos Médicos quer saber “riscos” para a saúde no Hospital de S. João, no 
Porto 

Noticias ao Minuto 
Online 30-06-2014 Ordem dos Médicos quer saber “riscos” para o Hospital de S. João 

SIC 30-06-2014 Denúncias da Ordem dos Médicos - Reportagem no Jornal da Tarde 

 

 

 

 

 Comunicado CRNOM - Reunião Geral de Médicos Porto - 30/06/2014 

 

Da Reunião e do Comunicado surgiu a seguinte notícia nos meios de comunicação: 

 

Jornal de Notícias 02-07-2014 Ordem denuncia norma em que esteve envolvida 

Porto Canal 03-07-2014 Ordem dos Médicos apoia greve de 8 e 9 de Julho 

 

 Comunicado CRNOM: Em Defesa da Dignidade, da Medicina e da Saúde 

 

 Conferência de Imprensa CRNOM - 21 Julho 

 

Da Conferência de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

Antena 1 21-07-2014 
Ordem dos Médicos quer esclarecimentos sobre a portaria da reforma 
hospitalar 

Correio da Manhã 22-07-2014 Esperam anos por fisioterapia 

Diário de Notícias 22-07-2014 Ordem denuncia listas de espera elevadas 

Diário de Notícias 22-07-2014 Médicos ameaçados por excessos nas receitas de medicamentos 

i 22-07-2014 Tutela abre vagas para serviços que vai extinguir 

Jornal de Notícias 22-07-2014 Ordem denuncia norma em que esteve envolvida 

  22-07-2014 Abertas vagas para serviços em risco de encerrar 

Porto Canal 21-07-2014 Ministério abre vagas para serviços que quer encerrar 

Rádio Renascença 21-07-2014 Aumentam as queixas à Ordem dos Médicos relativamente ao SNS 

RTP 21-07-2014 OM Norte contesta portaria da reforma hospitalar 

SIC 21-07-2014 Mais de mil doentes à espera de tratamentos de fisiatria em Trás-os-Montes 

TVI 
21-07-2014 Aumentam as queixas à Ordem dos Médicos relativamente ao SNS 

22-07-2014 Três anos de espera para tratamento fisiátrico em Trás-os-Montes 

 

 

 

 



 

 
47 

 Código de Conduta Ética e a proposta da Ordem dos Médicos  

 

 Comunicado CRNOM/SIM - Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga   

 

Da referida Nota de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

Correio da Manhã 07-08-2014 Internos fazem urgência 

Jornal de Notícias 
06-08-2014 Urgência com falta de médicos e internos sem supervisão 

07-08-2014 Qualidade em causa na urgência da Feira 

Público 06-08-2014 Faltam médicos no serviço de urgência no Hospital da Feira 

RTP 06-08-2014 Faltam médicos no serviço de urgência no Hospital da Feira 

SIC 06-08-2014 Ordem dos Médicos preocupada com serviço de urgência no Hospital da Feira 

 

 A Saúde a retalho 

 

Do referido Comunicado surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

 

Antena 1 05-09-2014 Ordem dos Médicos pede investigação a clínicas 

Diário de Notícias 06-09-2014 Ordem ameaça médicos que praticam telemedicina 

i 06-09-2014 Polémica em torno da telemedicina 

Jornal de Notícias 

05-09-2014 Ordem condena clínicas em supermercados 

06-09-2014 Auchan diz que cede espaço, não explora clínica 

Porto Canal 
04-09-2014 Em análise - Clínicas de Hipermercados 

06-09-2014 Ordem dos Médicos contesta medicina a retalho 

Público 05-09-2014 Ordem pede que se investigue clínicas em hipermercados 

Rádio Renascença 05-09-2014 Ordem dos Médicos tem dúvidas quanto a clínicas do grupo Auchan 

RTP 05-09-2014 Ordem dos Médicos diz que há clínicas a fazer medicina a retalho 

SIC 
05/09/2014 / 
06/09/2014 

Ordem dos Médicos exige encerramento da Clínica do Centro 

TSF 06-09-2014 Ordem dos Médicos pede investigação a clínicas 

 

 

 2014.10.31 - NI - Ordem dos Médicos solicita esclarecimentos à administração do IPO Porto 

 

Da Nota de Imprensa resultou a seguinte notícia: 

 

Correio da Manhã 01-11-2014 Ordem dos Médicos questiona IPO 
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 2014.11.04 - NI - Conferência - Presente e Futuro nos 35 anos do SNS 

 

 2014.11.11 - NI - Paulo Mendo recebe a primeira Distinção de Mérito em Gestão de Serviços de Saúde (repetido 

a 2014.11.21) 

 

Da Nota de Imprensa resultaram as seguintes notícias: 

 

Viral Online 21-11-2014 1.ª Distinção de Mérito em Gestão dos Serviços de Saúde 

Just News 21-11-2014 
Ordem dos Médicos atribui, amanhã, a 1ª Distinção de Mérito em Gestão dos 

Serviços de Saúde 

 

 

 2014.11.13 - NI - Conferência «Presente e Futuro nos 35 Anos SNS» 

 

Da Nota de Imprensa resultaram as seguintes notícias: 

 

Jornal de Notícias 15-11-2014 
«Este ministro só quer resultados hoje» - Entrevista ao dr. Miguel Guimarães no 

âmbito da conferência 

Just News Online 14-11-2014 
Ordem dos Médicos organiza amanhã, no Porto, a Conferência «Presente e 

Futuro nos 35 anos do SNS» 

Porto Canal 14-11-2014 
Dr. Miguel Guimarães analisou o estado actual do Serviço Nacional de Saúde, no 

âmbito da conferência de celebração dos 35 anos do SNS 

RTP 

15-11-2014 Reportagem sobre a Conferência dos 35 anos do SNS 

14-11-2014 
Dr. Paulo Mendo analisa a revista de imprensa, focando também a Conferência 

dos 35 anos do SNS 

RTP 2 - Sociedade Civil 
14-11-2014 

Participação do Dr. António Araújo na Agenda do Programa Sociedade Civil, 

apresentando a conferência da SRNOM 

17-11-2014 Dr. Miguel Guimarães participou no programa dedicado ao SNS 

 

 

 

 

 2014.11.18 - NI - Comunicado do Conselho Nacional dos Médicos Internos doentes  

 

 2014.11.21 - NI - Paulo Mendo recebe amanhã primeira distinção de mérito em Gestão dos Serviços 

de Saúde 

 

 2014.11.22 - NI - Interesses particulares e económicos não podem prejudicar saúde dos doentes 
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 2014.11.25 - NI - Juramento Hipócrates Porto 

 

Da Nota de Imprensa resultou a seguinte notícia: 

 

SIC 30-11-2014 Mais de 500 médicos fizeram Juramento de Hipócrates no Porto 

 

 

 2014.11.29 - NI - Falta de especialistas em Medicina Interna prejudica assistência aos doentes (repetido a 

2014.12.01) 

 

Da Nota de Imprensa resultaram as seguintes notícias: 

 

A Voz de Chaves 12-12-2014 
PS e BE questionam Governo sobre falta de médicos internistas no Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

A Voz de Trás-os-Montes 

 
11-12-2014 

BE alerta para a falta de equipamentos e profissionais e problemas de 

construção 

Agência Lusa 01-12-2014 
Diretor demissionário alerta para falta de clínicos de Medicina Interna em Vila 

Real 

Correio da Manhã 02-12-2014 Ordem critica por falta de médicos 

Diário Atual 

 
04-12-2014 

PS questiona governo sobre falta de médicos internistas no Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Geração D'Ouro 

Porto Canal 

04-12-2014 Falta de clínicos em Vila Real compromete bom funcionamento 

11-12-2014 
Partido Socialista questiona governo sobre falta de médicos internistas no 

CHTMAD 

24-12-2014 Falta de clínicos em Vila Real compromete bom funcionamento 

Jornal de Notícias 02-12-2014 Médicos internistas recusam realizar horas extraordinárias 

Jornal Médico.pt 01-12-2014 Falta de clínicos de Medicina Interna em Vila Real 

Notícias ao Minuto 01-12-2014 
Medicina Interna. Diretor demissionário alerta para falta de clínicos em Vila 

Real 

Notícias do Douro 

12-12-2014 CHTMAD. PS questiona o Governo sobre a falta de médicos internistas 

12-12-2014 
PS e BE questionam Governo sobre falta de médicos internistas no Centro 

Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Porto Canal 29-11-2014 Hospitais de Vila Real, Chaves e Lamego estão com falta de médicos internos 

Sapo 09-12-2014 
BE pede esclarecimentos sobre falta de médicos no Hospital de Vila Real 

 

SIC 01-12-2014 
Faltam especialistas de Medicina Interna nos hospitais de Vila Real, Chaves e 

Lamego 

 

 

 

 

 



 

 
50 

 

 

 2014.12.02 - NI - Balanço do Juramento de Hipócrates 2014 - Porto 

 

 2014.12.09 - NI - Juramento Hipócrates Braga 

 

Da referida Nota de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

Correio do Minho 07-08-2014 Jovens médicos prestam juramento 

Just News 06-08-2014 A cidade de Braga recebe, amanhã, o Juramento de Hipócrates 2014 

Correio do Minho 06-08-2014 Cem novos médicos minhotos fizeram juramento de Hipócrates 

Diário do Minho 06-08-2014 'Sejam provedores dos vossos doentes com ética e qualidade acima de tudo' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NI - 2014.12.16 - Mapa de vagas e processo de escolha da especialidade médica 

 

Do referido Comunicado surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação: 
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Diário dos Açores 17-12-2014 
Ministério da Saúde prorrogou prazo para médicos escolherem especialidade 

até segunda-feira 

Diário de Notícias 17-12-2014 Ministério da Saúde cede a pressão dos jovens médicos 

Diário de Notícias da 

Madeira 
17-12-2014 

Ministério da Saúde prorrogou prazo para médicos escolherem especialidade 

até segunda-feira 

Expresso 
16-12-2014 'Vou ter dois minutos para decidir o resto da minha vida' 

17-12-2014 Ministro alarga prazo para médicos escolherem local da especialidade 

I 16-12-2014 
Ministério da Saúde prorrogou prazo para médicos escolherem especialidade 

até 2.ª feira 

Jornal de Notícias 17-12-2014 Mais 2 dias para escolher especialidade 

Jornal Médico 16-12-2014 MS e ACSS continuam a tratar os médicos como números e não como pessoas 

Jornal Médico.pt 16-12-2014 ACSS, foram conseguidas vagas em especialidade médica para todos 

Netfarma.pt 17-12-2014 Médicos vão poder escolher especialidade até segunda-feira 

Notícias ao Minuto 16-12-2014 Tutela na gestão de mapa de vagas de especialidade alvo de críticas 

Porto Canal 

 
16-12-2014 

Ordem dos Médicos-Norte critica tutela na gestão de mapa de vagas de 

especialidade 

Público 

16-12-2014 
Jovens médicos têm menos de quatro dias para escolher especialidade 

 

17-12-2014 
Ministério alarga até segunda-feira prazo para jovens médicos escolherem 

especialidade 

Sapo 16-12-2014 Ordem acusa ministério de tratar médicos de forma desumana 

SIc 
16-12-2014 

Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos acusa o Ministério da Saúde 

de tratar os médicos de forma desumana 

17-12-2014 Acesso de médicos à especialidade 

SIC Online 16-12-2014 Ministério da Saúde acusado de tratar médicos de forma desumana 

SIC Notícias Online 17-12-2014 Ministério da Saúde prolonga prazo para médicos escolherem especialidade 
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A Greve dos Médicos 
Ver Anexo 3 

 

 

 

Nos dias 8 e 9 de Julho realizou-se a Greve dos Médicos tendo surgido as seguintes notícias nos meios de comunicação: 

 

 

i 09-07-2014 «O SNS foi feito com luta e há-de ser reabilitado com luta» 

Jornal de Notícias 09-07-2014 Adesão de 80% leva FNAM a ponderar novas lutas 

 

 
Foram divulgados os seguintes Press Releases: 
Ver Anexo 4 

 

 

Janeiro 

 

 

  Apresentação do livro “Jorge Marçal da Silva - Cem fotografias de Portugal há cem anos”  

 

 

Fevereiro 

 

 

  Inauguração da Exposição “A Capa da Velha” de Carolina Schacht  

 

 

Abril 

 

 

 4º Ciclo Jazz na Ordem com início a 4 de Abril  

 Exposição de Pintura de Edite Melo 

 Colóquio sobre Miguel Torga com presença de Isabel Pires de Lima 

 

 

 

Junho 

 

 

 Dia do Médico: Atribuição do Prémio Daniel Serrão 
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Julho 

 

 

 Inauguração da Exposição “A Última Gota” de Olga Fiadeiro 

 Pianista Ana Zão na Ordem dos Médicos com Sposalizio Pianístico do Romantismo 

 Concerto de Verão com a Orquestra do Norte 

 

 

 

Setembro 

 

 

 5º Ciclo de Cinema na Ordem dos Médicos - de 25 Set. a 13 Nov. 

 

Novembro 

 

 Albino Aroso Um homem à frente do seu tempo 

 CRNOM felicita prof. Maria Amélia Ferreira 

 

Dezembro 

 

 2014.12.10 - Esclarecimento - Adesão a sistemas de gestão da qualidade 

 2014.12.10 - Esclarecimento do CRNOM sobre o Internato Médico 

 

 

 

 

 

 

 

Presenças no programa Sociedade Civil – RTP2 

 

8 de Abril de 2014  

12 de Maio de 2014  

19 de Maio de 2014  

26 de Maio de 2014  

17 de Junho de 2014  

14 de Novembro de 2014  
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Presenças no programa Corpo Clínico – RTP2 

 

Episódio 1 - 15/09/2014 

Episódio 2 - 22/09/2014 

Episódio 3 - 29/09/2014 

Episódio 4 - 06/10/2014 

Episódio 5 - 13/10/2014 

Episódio 6 - 20/10/2014 

Episódio 7 - 27/10/2014 

Episódio 8 - 03/11/2014 

Episódio 9 - 10/11/2014 

Episódio 10 - 17/11/2014 

Episódio 11 - 24/11/2014 

Episódio 12 - 01/12/2014 

Episódio 13 - 08/12/2014 
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7. Revistas Nortemédico 

 

Ao longo do ano 2014 procedeu-se ao projeto de reestruturação da revista Nortemedico. A mesma passou a ter um 

novo formato, em forma de caderno, tendo-se recorrido a páginas de gramagens diferentes. Após ter sido efetuado um 

questionário a todos os médicos da SRNOM foi definida uma nova tiragem e a forma de envio da revista em formato 

digital aos médicos que optaram por receber a revista por esta via.  

 

Revista nº 58, Janeiro a Março de 2014 

 

Destaque: Voz aos Distritos 

Ordem dos Médicos visitou o Distrito de Bragança: Comitiva esteve no terreno para constatar de 

perto as dificuldades dos colegas dos respetivos Centros de Saúde e unidades hospitalares. Da 

reportagem consta ainda uma entrevista com Berta Nunes, médica e presidente de câmara de 

Alfândega da Fé, e com Marcelino Silva, residente do Conselho Distrital de Bragança 

Tomada de Posse em Vila Real: Margarida Faria estabeleceu como prioridade a aproximação aos 

novos médicos e a dinamização da sede do distrito 

Tomada de Posse em Bragança: Marcelino Silva teceu críticas contundentes à política de 

desvalorização do interior e apelou a uma discriminação positiva 

Tomada de Posse em Viana do Castelo: Nelson Rodrigues diz liderar com motivação e 

responsabilidade acrescidas após reeleição com a votação mais expressiva entre os distritos médicos 

do Norte 

Tomada de Posse em Braga: Anabela Correia revelou que a sua candidatura se deveu a um 

“imperativo ético”, numa altura de forte pressão para a classe e de grandes obstáculos à equidade no 

acesso à Saúde 

 

Dossier Especial: Formação Médica Especializada  

Reunião Magna na SRNOM: CRNOM, CNMI, SIM e FNAM rejeitam alterações à formação especializada 

que comprometam a qualidade e a diferenciação técnica 

 Tertúlia na FMUP: «Futuro da Medicina»: Centenas de alunos e representantes da ANEM e do CNMI 

debateram o futuro da formação médica numa sessão que contou com a presença do presidente do 

CRNOM, Miguel Guimarães 

Debate AE ICBAS: «Que futuro para a Medicina»: No debate promovido pela Associação de 

Estudantes do ICBAS, a contestação às propostas do Ministério da Saúde para alteração da formação 

especializada subiu de tom. Professores e alunos contestaram a maior parte das propostas e, de forma 

particular, a definição de uma nota mínima para acesso à especialidade 

Debate em Braga: «Realidades [In]Esperadas»: A 21 de Março, a discussão sobre a 

formação especializada centrou-se em Braga. O Alumni de Medicina da Universidade do Minho reuniu 

Ordem, sindicatos, internos e estudantes. Foi numa reunião intitulada “Internato Médico em Debate: 

Realidades [In]Esperadas” 
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Entrevista 

Miguel Guimarães, na antevisão de um novo mandato: Logo após a tomada de posse para novo 

mandato como presidente do CRNOM, Miguel Guimarães passou em revista os temas da atualidade e 

apontou as metas para o triénio 2014-2016. Aproximar os médicos da Ordem é um desses objetivos. 

Outro é que a Ordem apresente, ela própria, uma proposta de reforma para todo o sistema de saúde 

 

Tribuna do CRN 

«Encontrar nas nossas diferenças aquilo que nos une»: Artigo do Presidente do CRNOM no jornal «O 

Médico» no rescaldo do último ato eleitoral 

Utilização abusiva dos benefícios da ADSE: Comunicado do CRNOM  

 

Artigos 

Curiosidades das memórias de um cirurgião: Fernando Reis Lima 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: Considerações em torno do impacto negativo do AOL P 

(1990) na estabilidade e na normalização da terminologia médica portuguesa, por Pedro da Silva 

Coelho 

 

Notícias 

Prof. Levi Guerra: Prémio Nacional de Saúde 2013: O reputado nefrologista e professor da FMUP foi 

galardoado com o Prémio Nacional de Saúde 2013. Na sequência dessa distinção, manteve uma longa 

conversa com a nossa revista 

Prof. Agostinho Marques: Medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde: Diretor da FMUP 

distinguido pela sua carreira de 40 anos dedicados à Medicina, à Pneumologia e à Academia Portuense 

Receção aos internos no distrito médico de Vila Real: Na primeira “Receção aos Internos” em Vila 

Real, dezenas de jovens médicos registaram a disponibilidade da Ordem para os apoiar na fase inicial 

da sua carreira profissional. Mais uma iniciativa para dar cumprimento ao objectivo de ver uma Ordem 

mais próxima dos médicos 

ARS Norte apresenta Centro de Investigação Clínica: Uma parceria com a Blueclinical que pretende 

incentivar os profissionais e as unidades de saúde a aumentar a atividade nesta área 

Contratualização com as USF: As “ameaças e oportunidades” do processo de contratualização para 

2014 esteve em debate na SRNOM, em encontro promovido pela Associação Nacional de Unidades de 

Saúde Familiar 

Convívios Científicos CMEP: “Envelhecimento e Doença Cardiovascular” e “Fadiga no Século XXI” 

foram os temas das duas últimas sessões 

Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar do Porto: O primeiro “Centro Europeu de Excelência 

em Treino e Ensino” na Península Ibérica 

Assembleia Regional Ordinária da SRNOM: Exercício de 2013 e Orçamento e Plano de Atividades para 

2014 aprovados por unanimidade 

10º Simpósio «Aquém e Além do Cérebro»: A Casa do Médico acolheu mais uma vez o Simpósio 

“Aquém e Além do Cérebro”, organizado pela Bial. Perto de 300 investigadores refletiram sobre as 

“Interações Mente- 

Matéria”, o tema desta edição  

XXI Congresso de Pneumologia do Norte: Presidente do CRN participou em debate sobre “Ética e 

constrangimentos económicos na Saúde” 
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2º Fórum de Regulação em Saúde: Dúvidas quanto ao papel futuro das Ordens profissionais  

Ciclo de Ténis 2014: “Taça da Ordem” foi a primeira competição oficial de um calendário que se 

estende até Setembro 

 

Cultura 

«Jorge Marçal da Silva – Cem fotografias de Portugal há cem anos»: Daniel Serrão foi o convidado 

especial para apresentar a obra de Manuel Mendes Silva. Através da fotografia, tornar o tempo 

“infinitamente  presente” 

«Cor e Luz na Interpretação da Imagem – Tradução Cerebral»: António Paes Cardoso, Susana 

Ribeiro e José Ramada juntaram-se para sintetizar em livro a complexa relação entre a arte e os seus 

estímulos visuais e mentais. Obra foi apresentada pelo Prof. Levi Guerra 

«Museus de Medicina e Farmácia – um exemplo da museologia nacional»: Tema do encontro 

promovido na SRNOM pelo Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos 

«3 Olhares»: Exposição de pintura e desenho de Ana Stingl, Fernanda Lima e Luísa Ferreira 

«Ver e sentir o Douro»: Exposição de fotografia de Fernando Moreira 

«A Capa da Velha»: Exposição de desenho de Carolina Schacht 

«O Porto em detalhe»: Exposição de desenho a caneta de Rui Manuel Raimundo 

Cor e imaginação: Exposição de pintura de Edite Melo  

Recobro: José Manuel Pavão e o «Recobro dum Encontro»  

3 discos, 3 livros: As sugestões de António Tavares, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto 

 

Legislação 

Diplomas mais relevantes publicados no primeiro trimestre de 2014 

 

 

Informação Institucional 

Agenda do Centro de Cultura e Congressos 

Benefícios Sociais 
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Revista nº 59, Abril a Junho de 2014 

 

Dossier Especial: Contestação à política de Saúde  

1. «Lei da rolha» acordou a classe: Um projeto de Despacho com o “quadro de referência que os 

códigos de ética dos serviços e organismos do Ministério da Saúde e estabelecimentos que integram o 

SNS devem observar” foi a gota de água que fez extravasar o copo 

2. Reunião Geral de Médicos na SRNOM [11 Junho]: Para “sentir o pulso” à classe e apresentar o 

memorando de Exigências” da OM, o CRN promoveu uma Reunião Geral de Médicos que contou com a 

presença do Bastonário e da presidente da FNAM 

3. Reunião Geral de Médicos na SRNOM [30 Junho]: Nova Reunião Geral convocada pelo CRN, uma 

vez mais com a presença do Bastonário e da FNAM, marcada por um apoio inequívoco à intervenção 

sindical e às medidas do “Memorando de Exigências” 

4. Greve [8-9 Julho]: A ameaça de greve concretizou-se. A FNAM, apoiada pela Ordem dos Médicos, 

manteve a paralisação anunciada para os dias 8 e 9 de Julho 

Denúncia de problemas no SNS: Conferência de Imprensa do CRN [16 Junho]: Dando cumprimento a 

uma das principais deliberações da Reunião Geral de 11 de Junho, o CRN promoveu uma conferência 

de imprensa, centrada nos problemas no distrito de Bragança 

1. «Lei da rolha» acordou a classe: Um projeto de Despacho com o “quadro de referência que os 

códigos de ética dos serviços e organismos do Ministério da Saúde e estabelecimentos que integram o 

SNS devem observar” foi a gota de água que fez extravasar o copo 

2. Reunião Geral de Médicos na SRNOM [11 Junho]: Para “sentir o pulso” à classe e apresentar o 

memorando de Exigências” da OM, o CRN promoveu uma Reunião Geral de Médicos que contou com a 

presença do Bastonário e da presidente da FNAM 

3. Reunião Geral de Médicos na SRNOM [30 Junho]: Nova Reunião Geral convocada pelo CRN, uma 

vez mais com a presença do Bastonário e da FNAM, marcada por um apoio inequívoco à intervenção 

sindical e às medidas do “Memorando de Exigências” 

4. Greve [8-9 Julho]: A ameaça de greve concretizou-se. A FNAM, apoiada pela Ordem dos Médicos, 

manteve a paralisação anunciada para os dias 8 e 9 de Julho 

Denúncia de problemas no SNS: Conferência de Imprensa do CRN [16 Junho]: Dando cumprimento a 

uma das principais deliberações da Reunião Geral de 11 de Junho, o CRN promoveu uma conferência 

de imprensa, centrada nos problemas no distrito de Bragança 

Denúncia de problemas no 

SNS: Conferência de Imprensa do CRN [30 Junho]: Nova conferência de imprensa para apresentar 

denúncias reportadas pelos médicos ao CRN. Desta feita centrada no Hospital de Barcelos e Centro 

Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

Demissões no Centro Hospitalar de São João: A demissão de todas as chefias intermédias, clínicas e 

não clínicas, do Hospital de São João provocou uma onda de choque no SNS. O Presidente do CRN 

considerou tratar-se de “um exemplo a seguir”, na defesa da qualidade dos cuidados de saúde 

 

Entrevista 

José Eduardo Krieger, médico, professor e presidente da Academia de Ciências de São Paulo: Esteve 
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em Portugal e falou à nortemédico sobre a importância da educação para as ciências e para a saúde 

Joana Neto premiada com Fundo Vasco da Gama: A jovem interna de Medicina Geral e Familiar foi 

uma das duas portuguesas escolhidas para receber este prémio. Na ocasião explicou à nortemédico o 

que é o Movimento Vasco da Gama 

 

Tribuna do CRN 

Competências profissionais dos enfermeiros: CRNOM lamenta declarações do Secretário de Estado 

Adjunto do Ministro da Saúde e do Director-Geral da Saúde sobre alargamento de competências dos 

enfermeiros 

Enquadramento jurídico da atividade de podologia: CRNOM contesta a Proposta de Lei 203/XII/GOV  

Médicos de Família com funções específicas da Medicina do Trabalho: Comunicado da Ordem dos 

Médicos a contestar a Portaria 112/2014 e “Minuta de Recusa” – documento elaborado pela Ordem 

dos Médicos a subscrever por todos os Médicos de Família que queiram recusar a aplicação da Portaria 

112/2014 

 

Artigo 

Sobre a Medicina normalizada: José Pedro L. Nunes 

 

Notícias 

Dia do Médico 2014: Prémio Daniel Serrão para Luís Carlos Mendonça, homenagem aos médicos que 

cumpriram 25 e 50 anos de inscrição na Ordem dos Médicos e intervenção muito crítica do Presidente 

do CRN relativamente ao 

estado atual da Saúde em Portugal 

Tomada de Posse dos Órgãos Consultivos da Ordem dos Médicos: Cerimónia realizou-se na SRNOM. 

Bastonário assumiu ter grandes expectativas relativamente ao papel destes órgãos e apelou a uma 

maior participação e pró-atividade 

Contratação médica: CRN promoveu debate sobre os procedimentos simplificados de recrutamento 

médico (vulgo, “concursos fechados”) 

Protocolo entre a Ordem dos Médicos e a USF-AN: A Ordem dos Médicos e a Associação Nacional das 

Unidades de Saúde Familiar (USF-AN) celebraram protocolo no âmbito do projeto “BI das USF” 

Formação pós-graduada: debate promovido pela Associação de Estudantes do ICBAS: Palestrante 

convidado, o presidente do CRN lembrou que a Medicina de hoje não é compatível com a falta de 

especialização e que, por isso, o Ministério da Saúde tem a obrigação de assegurar uma formação pós-

graduada a todos os jovens médicos 

Receção aos Internos em Viana do Castelo: O Distrito Médico de Viana do Castelo promoveu a sua 

primeira cerimónia de receção aos Internos. O enquadramento legal do internato médico e os 

problemas que se colocam nesta etapa da formação pós-graduada foram temas em destaque 

19.as Jornadas de Medicina Intensiva da Primavera: Iniciativa da UCIP do Hospital de Santo António  

marcada por reflexão crítica do presidente do Colégio da Subespecialidade, Rui Moreno  

37.º Convívio Científico CMEP: “Envelhecimento em Otorrinolaringologia” foi o tema abordado pelo 

especialista Manuel de Sousa 

Motion X4, uma cadeira de rodas muito especial: Apresentada a propósito do Dia Mundial da 

Esclerose Múltipla, promete revolucionar o dia-a-dia dos doentes com incapacidade elevada 

Festa de São João na SRNOM: Um ambiente “relaxado”, música “super agradável”, largada de balões, 
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fogo de artifício, boas sardinhas, claro... A receita que mais uma vez conquistou muitos médicos e 

familiares para passarem nas instalações da SRNOM a noite mais popular da cidade do Porto 

 

Cultura 

Miguel Torga recordado: Miguel Torga foi duplamente recordado pela Comissão de Atividades 

Culturais e de Lazer da SRNOM. No dia 10 de Abril, num Colóquio/Homenagem, com a presença de 

Isabel Pires de Lima. No dia 12, com uma visita a Coimbra, cidade adotiva do médico e autor nascido 

em Trás-os-Montes 

XII Exposição Arte Médica: Mais de 120 obras, de 70 autores diferentes. “A arte é para ser partilhada” 

VI Exposição Arte Fotográfica: O Mundo visto pela lente de médicos, um debate sobre a 

intencionalidade ou casualidade no momento do registo fotográfico e o habitual Wokshop com 

António Pinto 

4.º Ciclo Jazz na Ordem: Tributo a Jerry Bergonzi (4 Abril), Clifford Brown (11 Abril), John Coltrane (16 

Maio) e Horace Silver (06 Junho). Encerramento a 13 de Junho com o “Corpo Indocente”, um conjunto 

de professores da Escola de Jazz do Porto 

Mundial 2014 em ecrã gigante na SRNOM: Os mais aficionados puderam “ver a bola” na SR NOM. 

Pena que as coisas não tenham corrido lá muito bem... 

Courts de Ténis da SRNOM: Responsável pelo espaço, no âmbito da Comissão de Atividades Culturais e 

de Lazer, Ivo Lopes elogia a exclusividade do espaço e a qualidade dos serviços 

Recobro: José Manuel Pavão com «Recobro e arte cirúrgica»  

 

Legislação 

Diplomas mais relevantes publicados no segundo trimestre de 2014 
 

Informaçãos Institucional 

Atividades no Distrito Médico de Viana do Castelo 

Agenda do Centro de Cultura e Congressos 

Benefícios Sociais 
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Revista nº 60, Julho a Setembro de 2014 

 

Tribuna do CRN 

Diretiva da ARS-Norte sobre prescrição de cuidados respiratórios domiciliários: CRNOM critica 

limitação da atuação dos especialistas em Medicina Geral e Familiar e pede a imediata suspensão da 

diretiva 

Ordens profissionais denunciam desregulação da publicidade na área da saúde: As sete ordens 

profissionais que integram o CNOP – Conselho Nacional das Ordens Profissionais pediram ao Ministério 

da Saúde que tome medidas urgentes para pôr cobro à desregulação que se verifica na publicidade a 

serviços de saúde 

Código de Conduta Ética dos Serviços e Organismos do Ministério da Saúde: CRNOM avalia 

positivamente o documento, cuja versão definitiva acomoda algumas das exigências apresentadas pela 

Ordem dos Médicos 

Legalidade dos concursos “fechados”: Comunicado do CRNOM sobre as divergências entre a 

Provedoria de Justiça e a ACSS e a posição de Roberto Pinto, presidente do CNMI, e Miguel Guimarães, 

presidente do CRNOM 

Falta de médicos no Serviço de Urgência do Hospital de S. Sebastião (CHEDV): CRNOM subscreveu, 

conjuntamente com a FNAM, carta ao Presidente do Conselho de Administração a reiterar a 

necessidade de uma tomada rápida de medidas. Mais tarde, em comunicado conjunto com o SIM, 

apelou “ao bom senso e à gestão participada e dialogante dos recursos humanos existentes, e à 

implementação de soluções realmente eficazes e duradouras”. A situação teve ampla repercussão na 

comunicação social, com o Presidente do CRN a explicitar a posição da OM sobre a matéria em diversos 

órgãos de comunicação 

Abertura de clínicas médicas em grandes superfícies comerciais: Comunicado do CNE da Ordem dos 

Médicos critica visão mercantilista da Medicina e a tentativa de “vender gato por lebre”, reiterando a 

necessidade de legislação específica sobre o Acto Médico. Presidente do CRN sustentou a posição da 

OM em diversos órgãos de comunicação social 

Presente e futuro do SNS: Artigo de opinião do Presidente do CRNOM no suplemento do Jornal de 

Notícias “Zoom”, a convite da Ordem dos Farmacêuticos e no âmbito da comemoração do Dia do 

Farmacêutico 2014 

«Tomar o Pulso ao País»: O presidente do CRNOM é, desde o passado mês de Julho, membro do painel 

“Barómetro JN – Saúde, Tomar o Pulso ao País 

Intervenções na Comunicação Social: No contexto do compromisso de defesa das posições da OM e 

marcação da agenda política, o presidente do CRNOM tem mantido uma intensa intervenção na 

comunicação social sobre temas relevantes em matéria de política de saúde 

 

Artigos 

O Guardião e o Feiticeiro. Uma fábula nos tempos modernos: Hugo Rodrigues, Catarina Caldas 

e Diogo Dias escrevem sobre o arcaico dualismo “médico especialista”/“médico da caixa” e a 

necessidade de ambos 

serem vistos como uma equipa imbatível e não como rivais 

Cerqueira Magro – O último professor de Clínica Médica: Por Henrique Lecour, Professor jubilado da 
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Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

Parecer sobre a Suspensão Criogénica de Pessoas Humanas: Rui Nunes, Professor Catedrático da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

Compromisso de Cuidados Médicos Centrados no Doente: Republicação de artigo de Paes Cardoso 

(de 2004), pois é tema que “não perdeu nem perderá a sua atualidade, no âmbito das circunstâncias 

atuais da Medicina em Portugal e no mundo 

O Valor da Vida: Por Antonieta Dias 

Ações disciplinares por especialidade médica na região norte de Portugal no quinquénio 2008-2013: 

Francisco Silva (finalista do Mestrado Integrado em Medicina da FMUP (Manuel Rodrigues e Rodrigues 

(presidente do Conselho Disciplinar da SRNOM) e João Bernardes (vogal do CD da SRNOM) 

 

Notícias 

Conferência de Imprensa do CRNOM (21 Julho 2014): Exigida a revogação da Portaria 82/2014 

(reforma hospitalar), críticas às restrições à prescrição de cuidados respiratórios e denúncia das listas 

de espera em Fisiatria no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Estudantes em busca de sorrisos perdidos, pelas aldeias remotas do Parque Nacional Peneda-Gerês: 

A primeira edição do projeto “Aldeia Feliz”, promovido pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da 

Universidade do Minho, com o apoio do Distrito Médico de Braga, superou as expectativas e será para 

repetir 

Cerimónia da Bata Branca: Estudantes de Medicina assinalaram a transição para o ciclo clínico 

35 anos do SNS: Debate promovido pelo Distrito Médico de Viana do Castelo. “A sustentabilidade do 

SNS é opção política” 

«Corpo Clínico»: No âmbito da iniciativa “Presente e Futuro nos 35 Anos do SNS ”, a SRNOM apoia a 

produção do magazine emitido na RT P2. Uma série de 13 programas sobre boas práticas clínicas na 

região Norte e debate de temas controversos no sector da Saúde 

Convívios Científicos CMEP: «Morte Súbita Cardíaca», a 4 Julho, com o cardiologista Marco Oliveira; «O 

envelhecimento e o Pulmão», a 12 de Setembro, com o pneumologista Miguel Guimarães 

 

Cultura 

«Microcosmos Humano»: A primeira obra da pediatra Vânia Mesquita Machado. Uma espécie de 

“quarto filho” que, através de Lídia, explora a rotina médica e a vida familiar e se debruça sobre “uma 

reflexão humanista acerca 

do sentido da existência” e das “pequenas coisas” da vida  

«Era uma vez um professor...»: Novo livro de Júlio Machado Vaz. Sessão de apresentação culminou 

com uma homenagem não só ao “excelente professor”, cuja atividade inspirou a obra, mas também ao 

escritor, ao médico e ao homem  

A vida e obra de Miguel Miranda: Médico e escritor multipremiado, Miguel Miranda viu a sua vida e 

obra revisitadas no dia 3 de Outubro, no auditório da SRNOM. “Um autor que escreve livros bizarros”  

«Jardim Simbólico»: Mais recente obra de António Paulo Cardoso apresentada na SRNOM, no passado 

dia 6 de Julho. “Jardim Simbólico” é o título de um livro que cruza as memórias de infância vividas pelo 

médico imagiologista em Castelo Branco, com reflexões sobre a moral cristã 

«A Última Gota»: Exposição retrospetiva de Olga Fiadeiro, numa altura em que acredita, doravante, vir 

a usar muito menos os pincéis  

Insólito e o Ócio dos Monges de Tibães: O regresso de Miguel Louro à SRNOM com uma exposição de 
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fotografia individual 

«Indolor»: O resultado de um trabalho de vários meses realizado pelo fotógrafo Miguel Nogueira a 

partir das suas vivências na Unidade de Dor Crónica do Hospital de São João  

 “Porto Onírico: o prazer dos anjos”: Sonho, fantasia e cor na pintura de A. Sinai, alter-ego de Maria 

Antónia Jardim  

Maria do Céu Castro + Ana Isabel Dias: Médica e professora de educação visual cruzaram os seus 

trabalhos, 

de características e linguagem muito diferentes entre si, em exposição coletiva na SRNOM 

Exposição de escultura de Aurora Rodrigues: Um tributo às formas femininas. “As pessoas não ficam 

indiferentes às minhas peças” 

Exposição de pintura de Joana Correia Saraiva: Uma “reinterpretação” muito pessoal de obras 

clássicas 

«Alma Nua», de Anjos Fernandes: “Cada obra minha é um estado de alma” 

«Estado 3», de Fernando Carballa: O regresso do artista com uma exposição que explora o corpo 

humano, com destaque para o cérebro 

Concerto de Verão, pela Orquestra do Norte: A o concerto de Verão da SRNOM “é para se voltar 

sempre” 

Concerto pela pianista Ana Zão: “Sposalizio Pianístico do Romantismo” foi o título escolhido pela 

médica e pianista Ana Zão para o concerto que protagonizou na SRNOM 

5.º Ciclo de Cinema da SRNOM: A s boas-vindas ao Outono numa viagem de seis sessões que atravessa 

oito décadas de história 

Ciclo de Ténis 2014: Evento promovido pela SRNOM chegou ao fim, com a realização do primeiro 

Masters da Ordem 

Ginásio da SRNOM: Aberto desde Maio, o ginásio constitui uma das valências que integram o Centro 

de Convívio da SRNOM, Casa Luz Soriano. À sua espera 

3 discos, 3 livros: A s escolhas de Mário Ferreira, CEO da Douro Azul, SGPS 

 

Legislação 

Diplomas mais relevantes publicados no terceiro trimestre de 2014 

 

Informações Institucional 

Atividades no Distrito Médico de Viana do Castelo 

Agenda do Centro de Cultura e Congressos 

Benefícios Sociais 
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Revista nº 61, Outubro a Dezembro de 2014 

 

Destaque 

Conferência-Debate «Presente e Futuro nos 35 Anos do SNS»: Nos 35 anos do Serviço Nacional de 

Saúde, a SRNOM promoveu um grande encontro de reflexão sobre o serviço público de saúde 

«1.ª Distinção de Mérito em Gestão dos Serviços de Saúde»: Numa iniciativa da Competência em 

Gestão dos Serviços de Saúde da OM, Paulo Mendo foi o galardoado 
 

Entrevistas 

Natália Ribeiro, primeira médica portuguesa no combate ao surto de Ébola: De partida para a Serra 

Leoa, falou à nortemédico sobre as motivações para este desafio 

Maria Amélia Ferreira, primeira directora da FMUP em 189 anos: Uma mulher que não receia assumir 

todo o peso histórico de uma instituição que não coloca a fasquia abaixo da excelência na qualidade 

 

Tribuna do CRN 

Atrasos em cirurgias no IPO-Porto: CRN solicitou formalmente ao CA daquela unidade hospitalar um 

esclarecimento cabal e rigoroso sobre esta matéria  

Obrigatoriedade da adesão a sistemas de gestão da qualidade: ERS esclarece que a adesão é 

facultativa 

Contratação de médicos aposentados por entidades privadas convencionadas com o SNS e ADSE: 

Informação da IGAS confirma o não impedimento 

Falta de especialistas de Medicina Interna no CHTMAD: CRN denuncia a situação e alerta para os 

prejuízos na assistência aos doentes  

“Cuba e Portugal: direitos humanos são negociáveis?”: Artigo de opinião do Presidente do CRN no 

Jornal de Notícias 

Internatos Médicos - Idoneidades, capacidades formativas e mapa de vagas: Esclarecimento do CRN 

Mapa de vagas e processo de escolha da especialidade: Comunicado do CRN tece fortes críticas à ACSS 

Concurso para a colocação de especialistas em MGF: Doentes do Norte novamente prejudicados 

ULS de Matosinhos: Ofício do CRN ao CA sobre os critérios para o prémio de assiduidade e restrições à 

formação contínua 

Caos nas Urgências hospitalares: Comunicado do CRN sobre o caso do CHEDV e repercussão na 

Comunicação Social 

«Tomar o Pulso ao País»: As respostas do Presidente do CRN no “Barómetro JN – Saúde 

 

Artigos 

Portugal: Uma realidade dolorosa: Por Marta Fernandes 

Consultar sem olhar?: Por Bibiana Barbieri 

«Liberté, Égalité, Fraternité»: Por Nelson Rodrigues 

Ruela Torres: Pioneiro da Anestesiologia em Portugal: Por Jorge Tavares 
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Notícias 

Juramento de Hipócrates – Porto: Mais de 500 jovens médicos cumpriram a tradição hipocrática em 

cerimónia na Casa da Música 

Juramento de Hipócrates – Braga: Depois da estreia no ano passado, Braga voltou a realizar a 

cerimónia do Juramento de Hipócrates  

Festa de Natal na SRNOM: Superadas todas as expectativas, com a presença recorde de cerca de 1100 

crianças 

Festa de Natal em Viana: Uma primeira edição, com reacções muito positivas 

«Corpo Clínico»: No âmbito da iniciativa “Presente e Futuro nos 35 Anos do SNS ”, a SRNOM apoiou a 

produção deste programa emitido na RT P2. Uma série de 13 programas sobre boas práticas clínicas na 

região Norte e debate de alguns dos temas mais relevantes do sector da Saúde 

Homenagem a Albino Aroso: “Pai” do planeamento familiar foi recordado na SRNOM. Cerimónia 

incluiu apresentação do livro “Albino Aroso – Um homem à frente do seu tempo” 

Plenário dos Conselhos Regionais: Evento, realizado na SRNOM, ficou marcado pela revelação de que 

OM vai manter as funções de regulação e supervisão do internato médico 

mostrEM 2014: A apresentação das especialidades aos jovens médicos 

XVII Jornadas Regionais Patient Care: Os “Avanços Terapêuticos na Hepatite C”, por Rui Tato Marinho 

Debate “Inovação Clínica – Custos e Benefícios?”: “Inovamos quando queremos? Ou quando 

podemos? Quem deverá pagar a inovação? Há inovação que o não é? A partilha de risco pode ser uma 

solução?”. Estas foram algumas das questões em cima da mesa a 20 de outubro, na SRNOM  

II Congresso Nacional de Prevenção Oncológica e dos Direitos dos Doentes: As terapias 

farmacológicas inovadoras estiveram no centro do debate 

Restrições económicas em Saúde: Conferência promovida pela AEFMUP contou com a presença do 

Presidente do CRN 

Convívios Científicos CMEP: «A Saúde Mental no Desportista», com Jaime Milheiro, «Exercício físico e 

Neuroplasticidade», com Pedro Amorim, “Hipertensão arterial e envelhecimento”, com Agostinho 

Monteiro 

Cartão de Via Aérea Difícil: Iniciativa do Serviço de Anestesiologia do Hospital de São João 

Club MEDMOTARD: Dois anos e 10 mil quilómetros depois, o MedMotard, primeiro clube de 

mototurismo dedicado em exclusivo à classe médica, começa a ganhar corpo 

 

Cultura 

«Serviço Nacional de Saúde – Para uma Conversa Construtiva»: Obra editada pela Fundação para a 

Saúde – SNS apresentada na SRNOM por Constantino Sakellarides 

«Lua Cheia em Para-Lá-Do-Mundo»: O primeiro livro do jovem psiquiatra Bruno Teixeira 

«Nossa Senhora – Títulos e Iconografia»: O reumatologista Licínio Poças reuniu em livro as imagens e 

as designações atribuídas pelo culto religioso a Maria de Nazaré 

«O Homem entre a Ciência e a Fé»: Último livro do cirurgião Ruy Branco 

«Perturbações da Personalidade Narcísica e Sexualidade»: A psiquiatra Patrícia Ribeiro apresentou 

mais dois volumes da colecção 

«Tango e Tuberculose»: A experiência em doenças respiratórias e a paixão pelo Tango levou António 

Ramalho de Almeida a explorar as pontes entre a tuberculose e a dança argentina. Apresentou-as a 20 

de Novembro, na SRNOM 
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«Desassossegos e outros temas»: A pintura e azulejaria de Artur Santos 

Concerto de Natal: Orquestra do Norte com sala cheia a 18 de Dezembro 

IV Master Elisabete Matos: Evento decorreu durante o mês de Novembro e culminou com Gala no dia 

29 

5.º Ciclo de Cinema: “A Paixão de Joana D’Arc”, “Tempos Modernos”, “As Vinhas da Ira”, “O Sétimo 

Selo”, “Dogville” e “O Cavalo de Turim” criaram um verdadeiro Cineclube, com espectadores fiéis 

mesmo em dias de tempestade 

I Workshop de Fotografia no Terreno: Numa iniciativa da Comissão de Actividades Culturais e de Lazer 

da SRNOM, médicos foram registar as paisagens do Douro, particularmente bonitas nesta época do ano 

 

Legislação 

Diplomas mais relevantes publicados no quarto trimestre de 2014 

 

Informaçãos Institucional 

Actividades no Distrito Médico de Viana do Castelo 

Agenda do Centro de Cultura e Congressos 

Benefícios Sociais 
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8.  Atividade da Secretaria 

 

  
 

 

Inscrições na SRNOM  

Inscritos a 31 de Dezembro 2014   16.393 médicos  

Inscrições na SRNOM no ano 2014   735 médicos  

Falecidos      159 médicos 

Cancelados     25 médicos  

 

 

Inscrições nos colégios: 

Titulação Única     305 inscrições   

Carreira Médica (deliberação de CNE de 29/062012) 20 inscrições 

Artigo 92.º EOM     54  inscrições 

Diretivas Comunitárias (2005/36/CE)   2  inscrições  

Exame à Ordem     11 inscrições 

Propina de requerimento de Exame  26 inscrições 

Subespecialidade     18 inscrições  

Competência     38 inscrições 

Diplomas     3 pedidos 
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Autonomia 

A Autonomia é concedida após 2 anos de frequência do internato médico com aproveitamento 

Durante o ano 2013 foram atribuídas   246 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 2013: 

Isenções por Aposentação  33 

Isenções Temporárias   64 

 

 

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 2014 foram emitidos para: 

Portugal  7.003 certificados  

Estrangeiro  374 certificados 
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Provas de Comunicação 

 

Prova de Comunicação Médica para efeitos de inscrição na Ordem dos Médicos 1º Trimestre  

Data Nº de Provas  N.º de candidatos Aptos Não Aptos Faltas 
 

2014 5 77 63 6 8 
 

       

 

Arquivo Físico  

 

Arquivo de documentos no dossier individual do médico           4.361 

Arquivo de documentos de entrada no Sistema de Gestão Documental        4.725  

Arquivo de documentos de saída no Sistema de Gestão Documental         4.871 

 

 

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 210 médicos por mês.  

Durante o ano de 2014 foram registadas cerca de 19.209 chamadas, o que dá em média cerca de 73 chamadas por dia.   

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 

16 5 35 21 
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 Atividade Disciplinar 2013 

 

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 tem sido crescente, 

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 

 

 

 28 de Janeiro  

 25 de Fevereiro  

 17 de Março 

 29 de Abril 

 27 de Maio    

 14 de Julho   

 16 de Setembro 

 7 de Outubro 

 3 de Novembro 

 24 de Novembro 

 09 de Dezembro 

 

 

 

 

Processos disciplinares autuados     262 
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Processos disciplinares a correr termos    244 

Por anos 

 2002 - 1 

 2005 - 3 

 2006 - 1 

 2007 - 1 

 2008 - 2 

 2009 - 3 

 2010 - 8          

 2011 - 14 

 2012 - 68 

 2013 - 143          

 

 

Processos disciplinares concluídos   178 

Por anos 

 2005 - 1 

 2008 - 1 

 2009 - 1 

 2010 - 5       

 2011 - 8 

 2012 - 47 

 2013 - 83 

 2014 - 32 

 

 

Penas Disciplinares aplicadas    23 

 Advertências – 15 

 Censuras – 6 

 Suspensões por 30 dias – 1 

 Suspensões por 12 meses – 1 
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Audição de testemunhas         10 

Despachos de Acusação emitidos       26  

Pedidos de Parecer        97 

Pedidos de Peritagem         14 

Recursos para o Conselho Nacional de Disciplina       16 
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10.   Atividade dos Colégios de Especialidade 

 

 

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 13 Subspecialidades e 3 

Competências, num total de 8. Acresce o Conselho Nacional do Médico Interno. 

 

Foi igualmente mantido o apoio logístico às Comissões de Verificação de Idoneidade dos Serviços, assim como aos 

Exames à Ordem nas Especialidades de Dermatovenereologia, Medicina Física e de Reabilitação e Medicina do Trabalho. 

 

No dia 24 de Julho de 2014 realizou-se a Eleição da Competência em Peritagem Médica e Segurança Social. 

 

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 2014 cerca de 88 reuniões na sede da SRNOM, que se passam a listar. É de salientar que 

os Colégios que reuniram mais vezes na SRN durante o ano 2014 foram Anestesiologia, Cirurgia Geral, Medicina do 

Trabalho, Psiquiatria e Ginecologia e Obstetrícia. 

 

Janeiro 

Ginecologia e Obstetrícia (dia 4) 

Anestesiologia (dia 8)  

Otorrinolaringologia (dia 9)  

Curso EURACT-MGF (dias 9, 10 e 11) 

Medicina Hiperbárica e Subaquática (dia14) 

Patologia Clínica (dia16)  

Neurorradiologia (dia 20)  
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Cirurgia Geral (dia 21) 

Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 24) 

Psiquiatria (dia 24)  

Neurologia (dia 30) 

 

Fevereiro 

Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 21)  

Medicina Geral e Familiar (dia 21)   

Pediatria (dia 21) 

 

Março 

Neurocirurgia (dia 21)  

Grupo de Trabalho de Anestesiologia (dia 27)  

Psiquiatria (dia 27) 

Anestesiologia (dia 28) 

Endocrinologia (dia 28)  

Ginecologia e Obstetrícia (dia 29) 

 

Abril 

Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas (dia 30) 

 

Maio 

Cirurgia Geral (dias1, 2 e 3)  

Nefrologia (dia 2) 

Cardiologia Pediátrica (dia 5)  

Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos (dia 8)  
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Hematologia Clínica (dia 9) 

Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 9 e 14)  

Anestesiologia (dia 16) 

Psiquiatria (dia19) 

Conselho Nacional de Cuidados Continuados (dia19)   

Comissão Regional da Segurança Social (dia 21) 

 

Junho 

Comissão Regional da Segurança Social (dia 3)  

Medicina Geral e Familiar (dia 6)  

Ginecologia e Obstetrícia (dia 7) 

Medicina Hiperbárica (dia 11)  

Pediatria (dia 16)  

Júri Artigo 92º da Especialidade de Dermatovenereologia (dia 16) 

Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 9 e 19)  

Comissão Regional da Segurança Social (dia 17)  

EURACT (dia 19, 20 e 21)  

Gestão dos Serviços de Saúde (dia 21) 

 

Julho 

Medicina do Trabalho (dia 5) 

Conselho Nacional do Médico Interno (dia 6) 

Oftalmologia (dia 6) 

Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 7)  

Comissão Regional da Segurança Social (dia15) 

Eleições da Competência em Peritagem Médica e Segurança Social (dia 23)   
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Pediatria (dia 25) 

 

Setembro 

Psiquiatria (dia 12),  

Gestão de Serviços de Saúde (dia 13),  

Cirurgia Geral (dia16),  

Exames de Dermatologia (dia19),  

Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 19)  

Nefrologia (dia 19) 

Cardiologia Pediátrica (dia 22) 

Neurocirurgia (dia 23)  

Gastrenterologia (dia 25) 

Urologia (dia 26)  

Anestesiologia (dia 26)  

Radiologia (dia 27)   

Cirurgia Pediátrica (dia 30) 

 

Outubro 

Comissão Regional da Segurança Social (dia 1)  

Gastrenterologia (dia 4)  

Ginecologia e Obstetrícia (dia 11)  

Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 16) 

Medicina do Trabalho (dia 25)   

Peritagem Médica e Segurança Social (dia 27) 
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Novembro 

Cardiologia Pediátrica (dia 3) 

Saúde Pública (dia 4)  

Cirurgia Geral (dia 12)  

Grupo de Trabalho de Emergência Médica (dia 12) 

Otorrinolaringologia (dia 13) 

Conselho Nacional da Segurança Social (dia 19)  

Exames de Medicina do Trabalho (dia 22 e 29) 

 

Dezembro 

Psiquiatria (dia 4);  

Grupo de Trabalho de Anestesiologia (dia 9);  

Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas (dia 11); Anestesiologia (dia 12);  

Exames de Medicina do Trabalho (dia 13);  

Conselho Nacional do Exercício da Medicina Livre (dia 18)  

Medicina Geral (dia 19) 
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11.    Assistência e Consultadoria Jurídica  

 

 

 
Durante o ano de 2014 a assistência jurídica à Secção Regional do Norte das Ordem dos Médicos e aos médicos foi 

prestada pela AFIG Sociedade de Advogados através da Dra. Inês Folhadela.  

 

No ano em referência, a consultora jurídica acompanhou semanalmente as reuniões de despacho do Secretariado do 

Conselho Regional do Norte, isto para além do atendimento a médicos que já vem sendo assegurado ao longo dos anos.  

 

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 respostas aos pedidos de informação e pareceres 

jurídicos que os médicos endereçaram 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;  

- Elaboração de pareceres, de contratos e protocolos, aconselhamento em Direito Administrativo e Direito do 

Trabalho e formalização de contratos de prestações de serviços;  

- Acompanhamento das reuniões com Médicos recém-especialistas no âmbito dos procedimentos simplificados 

de recrutamento abertos na sequência de despachos do Ministério da Saúde; assunção de patrocínio dos 

médicos que pretenderem impugnar tais processos de recrutamento com a apresentação em juízo de duas 

ações judiciais e uma providência cautelar.  

 

 

Continuou-se a proceder à cobrança extrajudicial e judicial de quotas.  

 

 

 

 

 



 

 
79 

 

12.    Piscina  

 

Até ao mês de Abril a piscina encontrou-se em fase de hibernação, sendo a manutenção feita pelo fornecedor externo 

de manutenção que efetuou 2 visitas quinzenais. Foi efetuada a limpeza do fundo da piscina e dos “skimmers” por 

funcionários internos da SRNOM em função das necessidades detetadas. 

 

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, boia de 

salvamento entre outros. 

É pertinente referir que durante o mês de Maio se procedeu à seleção dos vigilantes da piscina e se prepararam os 

registos de ingresso. Fizeram-se as análises de controlo de qualidade de água quer a nível bacteriológico, quer a nível 

físico-químico, bem como à Legionella estando tudo em conformidade. 

 

No dia 2 de Junho de 2013 a Piscina da SRNOM estava apta para a sua abertura que decorreu dentro da normalidade.  

 

Sendo o registo sanitário obrigatório, procedeu-se à 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 7.3, sendo os valores de 

referência entre 7,2 e 7,6. 

O valor do cloro (CI) médio foi de 1,8, sendo os valores de referência de 1.0 a 3.0 ppm. 

A temperatura média da água foi de 24ºC em Junho, Julho e Agosto e de 23,ºC no mês de Setembro.  

 

Durante o mês de Junho foram registadas cerca de 260 entradas, durante o mês de Julho cerca de 773 entradas, no mês 

de Agosto 814 entradas e no mês de Setembro 244 entradas. Tal corresponde a uma taxa média próxima das 20 

pessoas/dia.  

A frequência da Piscina no ano 2014 teve um decréscimo face ao ano 2013, fruto das más condições climatéricas deste 

ano.  

 

 

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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13.   Ténis 

 

O presente relatório descreve a atividade dos Courts de ténis da SRNOM durante o ano de 2014, sendo este o segundo 

ano em que os campos de ténis estiveram em funcionamento, após as obras de remodelação. 

 

No mês de Janeiro utilizaram o campo de ténis 12 pessoas, em Março 38, em Abril 54, em Maio 71, em Junho 64, em 

Julho 50, em Agosto 56, em Setembro 30, em Outubro 54, em Novembro 18 e em Dezembro 30. Durante o mês de 

Fevereiro não houve registo de atividade, o que é explicável pelo mau tempo que se fez sentir durante todo esse mês. 

A maior afluência verificou-se durante o 2.º trimestre, mais especificamente no mês de Maio. 

 

 

Foi no ano de 2014, que pela primeira vez, se realizou o Ciclo de Ténis da SRNOM. Tendo iniciado com a Taça da Ordem, 

realizada entre 22 e 30 de Março, seguiu-se a Corrida dos Campeões entre 01 de Abril e 31 de Julho e terminou em 

Setembro com a final do Masters da Ordem. 

É de salientar também que durante os meses de Abril e Maio, realizou-se nos courts de ténis da SRNOM o Open de Ténis 

da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A final decorreu em Setembro. 

 

Conclui-se que comparativamente ao ano anterior, a atividade dos courts de Ténis da SRNOM teve um crescimento 

considerável. Para isso muito contribuíram a realização do Ciclo de Ténis 2014, a hipótese de aulas individuais e a 

alteração do preço, por hora e por court, que se revelou bem mais apelativo. 
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14.    Infra-estruturas e Património  

 

 

Centro de Convívio da SRNOM  

 

Durante o ano 2014 foi definida a estratégia de funcionamento para o centro de convívio, tendo o mesmo sido 

devidamente equipado de acordo com esta. Assim, foi instalado o mobiliário e acessórios necessários à montagem da 

biblioteca da SRNOM, bem como para as salas de convívio existentes no edifício e gabinetes médicos.  

 

O Ginásio do Centro de Convívio da SRNOM também foi devidamente equipado durante o ano 2014 e abriu as suas 

portas em maio de 2014 com a criação de duas turmas com aulas de treino funcional.  

O treino funcional é um método de treino que visa o equilíbrio das estruturas musculares, a prevenção de lesões e 

melhora a performance dos atletas. 

No exercicio funcional o trabalho muscular não é realizado isoladamente, isto é, os exercícios são executados de forma 

global (forma em que a musculatura é exigida nos movimentos do dia-a-dia ou num desporto específico). Assim, toda a 

cadeia muscular é fortalecida, gerando mais força, potência muscular, estabilidade, equilíbrio e coordenação motora. 

 

Os programas de exercício foram desenvolvidos com base numa consulta inicial, na qual foi feito um relatório 

pormenorizado do histórico de saúde e atividade física, bem como indicações/restrições para o trabalho a ser 

desenvolvido.  

Em seguida, foi feita uma avaliação da composição corporal (Inbody230) e funcional (screen functional test) por um dos 

professores afetos a este projeto. Destas avaliações iniciais foi prescrito o trabalho a ser realizado por cada aluno 

durante as sessões. 

 

As aulas têm a duração de 1 hora por sessão e capacidade máxima de 10 pessoas por turma. 

 

Foi também disponibilizado aos médicos inscritos na SRNOM o serviço de Personal Trainer com o objetivo de prestar um 

serviço ainda mais qualificado e detalhado de forma a responder a exigências específicas de cada sócio.  
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Imobilizado e manutenção do património 

 

 

Ao longo do ano 2014 foi adquirido algum imobilizado, foram efetuados estudos de reavaliação de alguns fornecedores 

e foram realizadas diversas ações de manutenção. De uma forma geral deu-se seguimento às ações preconizadas no 

plano de atividades definido para o ano 2014. No entanto, face à dimensão da estrutura, a manutenção é uma 

necessidade que vai surgindo ao longo do tempo. Assim no presente relatório identificam-se apenas as ações mais 

relevantes. 

 

Reforçou-se a estratégia de segurança anti-intrusão dos edifícios, através da melhoria do circuito de vídeo-vigilância, da  

substituição de várias fechaduras em todos os edifícios, bem como de portas de acesso. O portão principal da sede foi 

remodelado e devidamente restaurado e o portão de acesso ao Centro de Cultura e Congressos pela rua Carlos da Maia 

foi munido de um de sistema de abertura e fecho automático.  

 

A sala de reuniões do edifício sede foi insonorizada uma vez que a mesma se localiza na entrada do edifício.  

 

Ao nível do Centro de Cultura e Congressos, não só pela idade que o edifício já tem, mas também pelo desgaste 

resultante da utilização do mesmo e por infiltrações de humidade foram efetuadas obras nas paredes e chão. Algumas 

das salas foram preparadas para poderem usufruir de som ambiente. Também foram substituídos alguns cortinados  

 

Por imposição das Águas do Porto (antigo SMAS) foi necessário efetuar um conjunto de obras nos depósitos de água do 

Centro de Cultura e Congressos, o que foi efetuado, tendo já em nossa posse as licenças das prediais emitidas pelas 

Águas do Porto.  
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15.   Centro de Cultura e Congressos – Aluguer de Espaços no CCC 

 

 

Atividades Desenvolvidas 

 

Durante o ano de 2014, o Centro de Cultura e Congressos prestou, como vem sendo habitual, um conjunto de serviços à 

Sociedade Médica e Civil que envolveu o aluguer de espaços para a realização dos mais variados eventos como festas de 

aniversário, 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, música e exposições várias. 

 

Relativamente ao aluguer de salas realizaram-se cerca de 44 eventos aos quais foi aplicada a n/ Tabela A, 19 eventos 

com a n/ Tabela B e 101 eventos em Cedência Gratuita. Estes números são semelhantes ao que se obtiveram em 2013.  

 

No que diz respeito aos apartamentos, após a análise dos dados quantitativos, conclui-se que a taxa total de ocupação 

dos apartamentos foi de 87%, enquanto a taxa de ocupação dos apartamentos passíveis de aluguer foi de 67%. Ao nível 

do aluguer de apartamentos o ano 2014 foi um ano francamente favorável, tendo-se atingido valores significativamente 

superiores.  

 

Não é alheia a esta situação o facto de ter havido um reforço na estratégia de divulgação dos espaços do CCC, bem 

como a definição de um conjunto de procedimentos e registos internos de melhoria da organização. 
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15.1 Aluguer de salas 

 

 

 

  Tabela A Tabela B Cedências 

  

N.º de  
eventos 

Valor 
(euros) 

N.º de  
eventos 

Valor 
(euros) 

N.º de  
eventos 

Valor 
(euros) 

Aniversários 12 2.500,36 €         

Baptizados 10 1.605,67 €         

Casamentos 3 1.585,35 €         

Comunhões 4 650,40 €         

Congressos 3 6.055,90 € 2 5.615,05 € 1 3.414,60 € 

Formação externa     13 5.780,45 €     

Homenagens 1 162,60 €     1 1.148,20 € 

Jantares/Almoços 10 1.983,48 €         

Almoço/Jantar de Curso 
Médico         4 1.056,89 € 

Encontros         5 3.053,75 € 

Reuniões Médicas     4 1.707,30 € 56 11.417,03 € 

Reuniões         17 3.871,69 € 

CNE 1 2.134,08 €     1 162,60 € 

Colégios         16 5.040,19 € 

Total 44 16.677,84 € 19 13.102,80 € 101 29.164,95 € 
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15.2 Aluguer de apartamentos 

 

 

Apartamentos Inquilino Valor 

101 Dra. Magda Faria 1.341,45 € 

101 Dra. Helena Esteves 1.565,02 € 

105 Dr. Olimpio Marques 5.365,80 € 

110 Dra. Cátia Saraiva 894,30 € 

111 Dr. Viriato Mário Teixeira 3.800,77 € 

112 Dr. Pedro Mesquita 4.024,35 € 

116 Dra. Maria Callé Velles 5.268,36 € 

117 Dr. Filipe Arantes Gonçalves 5.365,80 € 

119 Dra. Maria Otília Pereira 2.235,75 € 

119 Dra. Ângela Venâncio 1.341,45 € 

120 Dr. Gil Gonçalves 447,15 € 

120 Dr. Henrique Vara Luiz 1.788,60 € 

      

206 Dr. João Luís Carvalho 5.268,36 € 

207 Dr. Tiago Carvalho 2.682,90 € 

208 Dra. Natacha Amaral 5.365,80 € 

212 Dra. Talita de Simone 447,15 € 

212 Dr. Paulo Amado 447,16 € 

212 Dr. Paulo Bernardo 1.341,45 € 

214 Dr. Rui Maggioli Gouveia 4.024,35 € 

217 Dr. José Alves Cardoso 3.130,05 € 

218 Dr. Sana Ullah 447,16 € 

219 Dr. Manuel Rosales Noceda ** 5.268,24 € 

221 Dra. Maria Florinda Pereira  5.268,24 € 

222 Dr. Dinisio de la Paz 5.268,24 € 

      

307 Dr. Javier Perez 5.268,24 € 

308 Dra. Lidia Ferreira Branco 4.918,65 € 

312 Dr. Pedro Gomes 5.268,24 € 

  Total 87.853,03 € 
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Apartamentos Proprietário Valor 

102 Prof. Josep Maria Ustrell 1.873,20 € 

104 Dra. Margarida Ançã 1.873,20 € 

106 Dra. Maria Helena Baltazar 1.873,20 € 

107 Dra. Elizabete Luzeiro 1.873,20 € 

108 Dra. Maria Helena Gomes 1.873,20 € 

      

201+202+203 Dra. Olga Fiadeiro 5.619,50 € 

205 Dra. Ana Dolgner 468,30 € 

219 Ordem de Lisboa 1.873,20 € 

220 Ordem de Lisboa 1.873,20 € 

      

301 Dr. Seixas Baptista 1.873,20 € 

302 Dra. Isabel Ruivo 1.873,20 € 

303 Dra. Luisa Guimarães 1.873,20 € 

304 Dra. Eulália Simões 1.873,20 € 

305 Dr. Neves dos Santos 1.873,20 € 

306 Dr. Paes Cardoso 1.873,20 € 

311 Dr. Pires Soares 1.873,20 € 

  Total 32.312,60 € 
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15.3 Aluguer de quartos 

 

 

QUARTOS SINGLE DUPLO SUITES C.G Valor € Valor C.G 

Janeiro 20 7 1   1.179,09 €   

Fevereiro 17 8   1 1.018,90 € 37,74 € 

Março 18 12   1 1.320,77 € 37,74 € 

Abril 32 14     1.773,61 €   

Maio 19 15   1 1.330,26 € 37,74 € 

Junho 35 23   2 2.452,88 € 75,48 € 

Julho 33 5 2   1.725,91 €   

Agosto   18     849,64 €   

Setembro 56 11 1   2.735,92 €   

Outubro 43 3 2 1 2.103,89 € 47,17 € 

Novembro 36 14 3 1 2.236,04 € 37,74 € 

Dezembro 18 7     1.009,51 €   

TOTAIS 
faturados 327 137 9 7 19.736,42 € 273,61 € 
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15.4 Exposições  

 

 

Autor Data Valor 

Mizé / Pintura sem título/ 61 x 81 cm  22/03/2012  400 € 

Elisabete Sena/ Pintura sobre linho/ 160 x 200 cm 22/03/2013 1.700€ 

Mestre Adelino Ângelo/ Pintura / 91 x 130 cm  13/04/2013 30.000 € 
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