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EDITORIAL

SAÚDE: UM NOVO GOVERNO.
UMA NOVA POLÍTICA?

Miguel Leão
Presidente da SRNOM

Este número da Revista nortemédico vai chegar aos colegas com
algum atraso. Entendeu o CR e eu próprio que se deveria aguardar a constituição da nova equipa ministerial da Saúde para
perspectivarmos aquilo que nos poderão reservar os tempos mais
próximos. Neste aspecto, tivemos a mesmas atitude que o país em
geral, aguardando ansiosamente a constituição do novo Governo.
No que se refere aos médicos, o sucesso parece ser inevitável. Se
recordarmos os dislates, a inépcia, a arrogância, a falta de sentido
de estado, a sobranceria, a auto-suficiência, o autoritarismo e o
partir de cadeiras de António Correia de Campos, é impossível
fazer pior. Neste contexto, o novo Ministro é um homem com
sorte. Contudo, como não vale a pena (re)fazer as exéquias de
ninguém, vamos ao futuro e àquilo que prevejo serem as virtudes,
as dificuldades e as incógnitas dos novos tempos governativos.

COMECEMOS PELAS VIRTUDES:
1 – A equipa ministerial tem força. O Primeiro-Ministro (PM)
assim o demonstrou, afirmando, sem tibiezas, que teve os ministros que quis. Gerou, desse modo, uma condição indispensável
ao funcionamento da sua equipa. Na Saúde, como nas outras pastas, não temos uma equipa de segunda ou de recurso. Temos uma
equipa de primeira e que corresponde àquilo que o PM entendeu
como o necessário para governar a saúde de Portugal.
2 – A equipa ministerial tem apoio político parlamentar sólido. Este facto, não despiciendo, permitirá ao PSD, ao CDS e, portanto, em última instância, ao Governo, avançar com propostas
como, por exemplo, a relativa ao acto médico, que o PSD viu
inviabilizada na anterior legislatura dada a sua condição de partido minoritário. Do mesmo modo, a nova coligação tem todas as
condições para resistir ao folclore mediático do BE, impedindo,
por exemplo, a legitimação das medicinas ditas alternativas.
3 – A equipa ministerial tem tempo e é politicamente coesa.
Existem excelentes condições para que se trate de uma equipa de
legislatura capaz de conduzir políticas sustentadas e coerentes.
Como disse o Dr. Dias Loureiro, esta equipa, como o resto do
Governo, tem o poder de e para cumprir o contrato eleitoral que
os partidos que o sustem celebraram com o eleitorado. Apesar de
retornar ao tema a propósito das dificuldades deste Governo, é
importante sublinhar-se que o facto da equipa ministerial ser constituída por personalidades ligadas ao PSD permite dispensar uma
negociação permanente, no que se refere à execução das políticas
de saúde, com o outro parceiro da coligação.

3

PASSANDO ÀS DIFICULDADES:
1 – A situação financeira do País. Na saúde, como
em outros sectores com impacto social dificilmente geradores de receita, a acção do Governo está
condicionada pela situação de catástrofe económica e financeira que o PM anunciou durante a sua
campanha eleitoral. Não sabemos ainda se aquela
situação implicará medidas restritivas e quais. Ao
nível das infra-estruturas e dos equipamentos? Pela
contenção dos salários dos profissionais de saúde?
Por uma maior comparticipação directa dos cidadãos no autofinanciamento dos seus cuidados de
saúde?
2 – As políticas de saúde do PSD e do CDS.
Estamos perante um governo de coligação. E se
este facto permite, ao mesmo tempo que exige, estabilidade política, como salientou o Presidente da
República na cerimónia de tomada de posse do Governo, também é verdade que o mesmo facto pode
impedir a concretização da quarta virtude: a coesão. Trata-se, afinal, de saber se a política de saúde, ainda que executada por uma equipa ministerial oriunda do PSD, vai resultar do consenso ou
do somatório dos programas eleitorais dos dois parceiros da coligação, que, em alguns casos, são de
difícil consensualização ou, até, contraditórios.

POR FIM, AS INCÓGNITAS:
1 – A equipa ministerial não integra profissionais de saúde. O facto da equipa governativa da
saúde ser constituída por personalidades com
curricula profissionais na área da gestão pode ou
não ser relevante. A tradição mostra que são precisamente os ministros menos envolvidos no sector
da saúde que mais capazes são de gerar consensos
e estabilidade. Vejam-se os exemplos de João Morais Leitão, Maldonado Gonelha, Arlindo de Carvalho ou Manuela Arcanjo. O tempo dirá se a tradição continua a ser o que era.
2 – O papel das assessorias técnicas da equipa
ministerial. A equipa agora empossada vai ficar
dependente das assessorias técnicas que vier a constituir e da máquina administrativa do Ministério
da Saúde. Tal pode implicar, como é óbvio, a neutralização ou o adiamento das decisões políticas.
Pode também significar a transferência de poderes
técnicos para aquelas assessorias deixando à equipa ministerial a gestão dos assuntos eminentemente
organizacionais e financeiros. As implicações de
remeter para técnicos decisões de carácter político
relevante para a actividade dos profissionais de saúde são tremendas e de difícil previsão.
3 – O papel das hierarquias locais e regionais. A
ausência de profissionais de saúde na equipa
governativa aponta para o reforço do papel das es-

truturas decisórias intermédias de primeiro nível
(ARS’s e Sub-Regiões de Saúde) e de segundo nível
(Hospitais e Centros de Saúde). Deste facto pode
resultar descentração, descentralização ou desorganização. Tudo irá depender das relações do actual poder político com os dirigentes daquelas estruturas. Neste cenário, é legítimo equacionar a influência – conhecida e até certo ponto compreensível
– das estruturas partidárias nas nomeações para funções da administração pública. Sendo certo que é
inaceitável não privilegiar as competências técnicas, seria também uma hipocrisia pensar-se que é
possível cumprir-se uma nova política de saúde em
sectores estratégicos (seja pelo volume de profissionais que abrangem, seja pelo peso orçamental que
possuem) se estes continuarem a ser dirigidos por
quem manifestamente se identificou com a gestão
do Dr. Correia de Campos.

COM ESTAS VIRTUDES, DIFICULDADES E INCÓGNITAS, QUAL O PAPEL DA OM?
Eu diria, genericamente e sempre, o mesmo. Este
novo poder político tem a obrigação de saber que
a OM é independente dos Partidos Políticos e dos
Governos. Por isso, o diálogo existente com a Ministra Manuela Arcanjo não significou apoio ao PS;
como também o combate político e ideológico contra Correia de Campos não significou um ataque
àquele partido. O mesmo se pode dizer em relação
em relação aos governos do PSD. A oposição a
Leonor Beleza não foi oposição ao PSD, como o
relacionamento cordial com Arlindo de Carvalho
não significou suporte político àquele partido.
De tudo isto resulta uma única postura possível:
aplaudir quando se concorda, criticar quando se
discorda. E se só esta pode ser a posição institucional da OM, também se pode acrescentar que entre
os médicos e na direcção da OM coexistem, como
é saudável, as mais díspares personalidades, com
as mais diversas opções ideológicas ou partidárias.
Daí resulta a vitalidade e perenidade da OM e não
qualquer enfraquecimento. Daí resulta que não vislumbro alguém na OM que esteja disponível para
ser constituído em correia de transmissão de qualquer poder estranho aos médicos, seja este político
ou não. Daí resulta ainda que o nosso “programa
de governo” é o resultante dos nossos códigos e
regulamentos, também eles interpretados de acordo com vontades eleitorais periodicamente expressas. Nós, na OM, vamos continuar a pugnar pelo
programa apresentado e discutido com a Ministra
Manuela Arcanjo. Sabemos que o novo Governo
vai tentar cumprir o seu. Espero que todos nos saiamos bem. Mas isso só o futuro dirá.
nortemédico
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POLÍTICA

DE

SAÚDE

DR. BAGÃO FÉLIX

UM SISTEMA DE SAÚDE

LIVRE DE AMARRAS
IDEOLÓGICAS

COM UM NOVO GOVERNO PRESTES A INICIAR
FUNÇÕES, NORTEMÉDICO FOI SABER QUAIS
AS PRINCIPAIS MEDIDAS QUE, SEGUNDO UM
OPINION LEADER NAS MATÉRIAS DA SAÚDE
E SEGURANÇA SOCIAL COMO TEM SIDO O

DR. BAGÃO FÉLIX, DEVERIAM NORTEAR O
PRÓXIMO EXECUTIVO NA ÁREA DA SAÚDE.
A COABITAÇÃO RESPONSÁVEL E AMADURECIDA ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO,
BEM COMO A JUNÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS

MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA SEGURANÇA
SOCIAL, FORAM ALGUMAS DAS MEDIDAS
QUE O D R . B AGÃO F ÉLIX CONSIDEROU
IMPORTANTES PARA A NECESSÁRIA REFORMA
DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE.

UM

SIS-

TEMA QUE, SEGUNDO ELE, NÃO DEVERÁ SER
ALIMENTADO DE IDEOLOGIA, MAS DE SENTIDO
DE RESPONSABILIDADE, SENTIDO DE SERVIÇO
PÚBLICO , ÉTICA PROFISSIONAL E GESTÃO
ADEQUADA DE RECURSOS.

ENTRETANTO,

E CONTRARIAMENTE AO QUE

NA ALTURA DESTA ENTREVISTA DISSE DESEJAR,
O

DR. BAGÃO FÉLIX

ACABOU INCLUÍDO

GOVERNO, COMO
MINISTRO DA SEGURANÇA SOCIAL, O QUE,

NO ELENCO DO NOVO

SE DE ALGUM MODO ALTERA O CONTEXTO EM
QUE SE EXPRESSOU, TAMBÉM CONFERE MAIOR
RELEVÂNCIA ÀS OPINIÕES POR ELE EMITIDAS.
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(nortemédico) – Começava por lhe perguntar
quais devem ser as grandes preocupações do
próximo Governo no que diz respeito à Saúde?
(Dr. Bagão Félix) – É difícil responder em síntese,
mas creio que em primeiro lugar é preciso uma
maior eficácia dos dinheiros públicos, eficácia
entendida no sentido social do termo. Em segundo lugar, uma reforma que não se limite apenas
a tolerar a iniciativa privada, mas que permita
uma coabitação eficaz entre o serviço público e
as iniciativas fora do estado. Por fim, penso que
é muito importante alterar o modo e modelo de
gestão das unidades e estabelecimentos de saúde e
construir um sistema nacional de saúde que inclua
como parte fundamental o SNS, mas que não se
confunda com ele.
Em relação ao primeiro aspecto que focou,
os dinheiros públicos, como é que pode ser
resolvido o buraco financeiro em que a Saúde
mergulhou?
É claro que é sempre mais fácil falar do que fazer,
é preciso assumir humildemente esta realidade.
Agora, não tenho dúvidas que há algumas medidas
de combate ao desperdício que podem e devem ser
feitas. Estas incluem a introdução de orçamentos
plurianuais e não apenas anuais, de maneira a aumentar a responsabilização dos gestores públicos e
da sua gestão. Por outro lado, uma política de medicamentos que permita efectivas poupanças quer
no domínio dos genéricos quer no da unidose.
Juntar as estruturas do Ministério da Saúde e do
Ministério da Segurança Social é outra das medidas
que me parece fundamental, porque uma parte
significativa das despesas do orçamento da saúde
são despesas de assistência social e não de cuidados
de saúde, portanto pode-se ganhar muito com essa
aproximação e com essa gestão unificada.
Creio também que é importante reforçar uma primazia dos cuidados de saúde de primeiro nível, ou
seja dos médicos de família, não só como porta de
entrada no sistema de saúde, mas como garantia
de uma gestão mais humanizada.
Parece-me também necessário introduzir de uma
forma absolutamente clara o princípio da concorrência dentro das unidades públicas e a afirmação
inequívoca do principio da liberdade de escolha do
cidadão dentro do próprio SNS, evitando restrições
meramente administrativas ou burocráticas.
Por outro lado, no tempo em que as tecnologias
da comunicação assumem um papel determinante
na sociedade, acho que se deve apostar na simplificação do acesso aos cuidados de saúde pela
utilização sistemática de meios mais expeditos de
comunicação e transmissão de informação, como
por exemplo o telefone, o fax, o e-mail, a teleme-

dicina, o usos de cartões inteligentes, etc. Devemos
ter em conta que a tecnologia não é só um factor
de aumento dos custos unitários da saúde, pode
também ser um factor de diminuição dos custos
processuais.
Referiu que a política de medicamentos deve
permitir efectivas poupanças quer no domínio
dos genéricos quer no da unidose. Para além
destas, que outras medidas podem ser tomadas
para reduzir os gastos com os medicamentos?
Acha que as farmácias sociais são uma boa
política?
Eu não antipatizo com o alargamento das farmácias
sociais, agora essa não é uma medida de fundo, é
uma medida lateral que não resolve o problema
com os gastos de medicamentos, que de facto, em
Portugal, comparativamente a outros países da
União Europeia, são muito elevados.
Na minha opinião, a política do medicamento dever
ser norteada por quatro pontos fundamentais. Em
primeiro lugar, a comparticipação deve ser por
princípio activo e não pelo preço final de venda
ao consumidor, isto é, deve favorecer a eficiência
e não a margem do produtor. Em segundo lugar,
os genéricos devem ser incentivados, e essa incentivação deve ser virada para o prescritor; na minha
perspectiva, uma medida interessante seria a obrigatoriedade do médico quando prescreve o medicamento incluir também o genérico. Outra forma
de incentivar os genéricos poderia passar por uma
maior comparticipação destes medicamentos.
Um outro aspecto fundamental prende-se com
a unidose, já que todos nós temos em casa uma
farmácia particular de medicamentos que acabam
por ser deitados fora, porque termina o prazo de
validade. E isto porque vêem em quantidades exageradas em relação às necessidades normais.
Um último ponto muito importante em toda a
política de Saúde é uma melhor conjugação entre
política fiscal e política social. No caso concreto
dos medicamentos acontece que os pensionistas
têm uma comparticipação superior em 15 por
cento à de um cidadão comum. Isto é sem dúvida
uma medida positiva, mas curiosamente aqueles a
quem não se pretende beneficiar acabam por ter
uma comparticipação maior, porque podem deduzir 30 por cento, na parte não comparticipada,
no IRS. Há que acasalar com justiça a política de
medicamentos e a política fiscal, caso contrário
verificam-se distorções e desperdícios injustos que
não interessam a ninguém.
Em relação à gestão da saúde, como deve ser
gerida globalmente e a nível das unidades de
saúde?
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A nível político o que eu defendo é um ministério
que englobe, como lhe disse, a área da saúde e
da segurança social para que haja sinergias, poupanças e maior justiça. Além disso penso que o
ministro da Saúde deve ser cada vez menos aquilo
que é na prática, um presidente do Conselho de
Administração do SNS, para passar a ser o verdadeiro ministro do sistema nacional de saúde, ou
seja um ministro que defina, controle e concretize
políticas efectivas para a Saúde em Portugal. A
nível de estabelecimentos de saúde creio que tem
havido boas experiências de parceria com a área
privada, no domínio das unidades públicas, que
devem ser potenciadas e desenvolvidas. Devo
dizer que nesse aspecto o ainda actual ministro
tem feito um caminho bastante positivo nesta
matéria e que importa aprofundar.
Acredita portanto que a melhor forma de
gerir o sistema de saúde é optar por uma
solução mista, que junte o sector público e
o privado?
No fundo, de uma maneira muito sintética, creio
que na saúde em vez do crescimento do Estado
pela via vegetativa ou da despesa, é preferível um
crescimento do Estado pela via contratualizada,
ou seja o Estado deve obviamente ser um fornecedor de direitos, mas não obrigatoriamente
o seu produtor exclusivo. Deve assumir-se como
parte contratual com os profissionais de saúde e
os estabelecimentos que convencionem com o
SNS, e depois como regulador, que é a função
mais importante do Estado, a fiscalização de
entidades privadas, a regulação da actividade
farmacêutica, a auditoria de procedimentos, etc.
Acho que o Estado deve concentrar-se mais em
controlar bem, fiscalizar e ser um bom auditor
social do sistema de saúde em vez de ser o seu
quase único e exclusivo produtor.
Ou seja, não ficaríamos limitados ao SNS.
Pois. A minha ideia, pelo menos aquela que eu
ambiciono há muito tempo, é uma nova arquitectura do sistema nacional de saúde, e repito do
sistema e não do serviço. Esta nova arquitectura
funcionaria em três anéis, tal como tenho vindo
a defender: uma rede pública universal para a
chamada saúde pública, ou seja a assistência
materno-infantil, rastreios, vacinações, situações
de epidemia, etc. Depois uma rede pública para
os cuidados de saúde primários diferenciados
para todos os cidadão que livremente optem por
não escolher um sistema fora do Estado. Finalmente uma rede contratual para todos os que
assumirem o opting out, seja ele consubstanciado
em seguros de saúde, subsistemas não estaduais,
mutualidades, etc. Como é que esse opting out seria
concretizado?... Bem, como opting out, seria um
acto de liberdade, aderia quem quisesse e seria
estimulado pela via fiscal através de uma dedução parcial à colecta do IRS do custo anual per
capita do SNS. No fundo, hoje pagamos a saúde
várias vezes, e assim a pessoa que optasse por sair

teria um desconto no IRS; em contra partida, e
isto é muito importante, essas pessoas poderiam
continuar a ir aos estabelecimentos de saúde do
Estado, só que pagariam o custo real debitado
pelo próprio SNS.
Finalmente estes subsistemas do terceiro anel,
ou esta rede contratual, devia ser certificada pelo
Estado para efeitos da tal dedução à colecta do
IRS. Quer dizer que não era qualquer entidade, já
que estas tinham que ser previamente certificadas
pelas autoridades públicas. Mais uma vez, aqui
está o que considero uma boa função do Estado:
controlar prudencialmente, garantindo transparência e solvência das entidades que fornecem
cuidados de saúde.
E qual seria a mais valia deste terceiro anel,
a oferta da qualidade dos serviços?
Sim. Essa questão é interessante, porque eu acho
que um dos erros que se têm praticado na saúde
nas últimas décadas é o estímulo da oferta sem
incentivar a procura, ou ao contrário incentiva-se
a procura, mas não estimula-se a oferta. Portanto,
este sistema permitia, no meu entender, seguir a
par e passo o aumento da oferta e o incentivo da
procura. Ou seja, o opting out como era gradual,
há medida que as pessoas fossem livremente escolhendo sair do sistema do SNS, a própria oferta
de estabelecimentos e cuidados de saúde também
reagiria a esse estimulo e portanto haveria aqui
um faseamento, uma gradualização, que além de
não pôr em causa os interesses dos profissionais
da saúde permitiria esta conjugação entre a oferta
e a procura.
Este sistema resolveria também o problema
da não valorização da eficiência?
Na minha opinião, qualquer que seja o sistema,
o primado da produtividade, quer dos recursos
humanos quer materiais ou financeiros, é fundamental na área da Saúde. Isto significa que tem de
haver incentivos e contra-incentivos, porque não
podemos falar de incentivos sem falar de sanções,
senão premiamos a normalidade e não o que está
acima dela. Neste contexto, algumas medidas que
eu considero importantes passam por uma maior
e plena utilização da capacidade disponível das
infra-estruturas, designadamente hospitalares,
que não são utilizadas totalmente. Depois, penso
que deveria haver uma maior responsabilização
do sistema público alterando as regras remuneratórias dos agentes prestadores. Eu defendo que
uma componente salarial deveria ser variável em
função do número de doentes captados e fidelizados, de modo a premiar a eficiência. Outro aspecto
que favorece a produtividade é a modernização da
gestão de recursos e estabelecimentos de saúde,
aproveitando o desenvolvimento de sistemas de
informação e telecomunicações. Hoje parece-me
fundamental aproveitar a possibilidade do trabalho em rede, que permite, por exemplo, que um
exame complementar de diagnóstico feito em Bragança possa ser conhecido em Lisboa. Desta forma
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não se repetiriam exames de uma maneira ineficaz e
improdutiva, e evitaria-se uma série de gastos. Por
fim, penso que é importante eliminar duplicações e
emissões de cobertura sanitária que têm conduzido
a enormes desperdícios de recursos. Há zonas do
país mal cobertas e outras sobrecobertas.
Acha que há de facto falta de médicos em
Portugal ou é mais um problema de má distribuição?
Provavelmente existe falta de médicos em algumas
especialidades e creio que é fundamental apostar
sobretudo na área dos cuidados primários, que é
a porta de entrada de qualquer sistema e é onde
o desafio da eficácia e do combate contra gastos
improdutivos tem que ser claramente assumido.
Em relação à escolha dos Directores Clínicos
está de acordo com o Dr. Durão Barroso que
defende o concurso público?
Eu, à partida, prefiro o sistema de concurso ao
sistema electivo. No entanto, penso que o sistema
de concurso deve beneficiar o desenvolvimento
de uma carreira e não permitir pára-quedistas. Ou
seja, não estou a ver um director vir de fora para
ocupar um lugar do qual às vezes não sabe nada
ultrapassando pessoas com consciência profissional
que estão a subir na sua carreira. Portanto, concursos sim, mas com o respeito pelo desenvolvimento
natural de carreiras de pessoas que assumiram
claramente que essa era a sua vida profissional.
Há algum ministro da Saúde cujo trabalho
gostaria de ver continuado?
Ao contrário do que possa parecer, eu acho que
um dos ministros que percebe do assunto, que tem
um diagnóstico completo e que tomou algumas
medidas no pouco tempo que esteve em funções,
certamente algumas delas discutíveis, mas tomouas, é o actual ministro, o professor Correia de Campos. Poder-se-á dizer que algumas não agradam a
toda a gente, mas na saúde quem quer agradar a
todos é melhor não fazer nada. O professor Correia
de Campos fez, na minha perspectiva, um bom
trabalho e fê-lo numa perspectiva interessante,
sem amarras ideológicas excessivas. Isso é muito
importante porque a Saúde precisa de se libertar
da carga ideológica que se faz sentir desde que foi
criado o SNS, em 1978. Eu acho que o problema
da saúde tem que passar obrigatoriamente por uma
coabitação responsável e amadurecida entre o sector público e o privado. Quer a solução exclusiva
do estado, quer a solução exclusiva do mercado
têm importantes falhas, e por isso temos que optar
por um sistema de articulação e de complementaridade. Esse sistema não se alimenta de ideologia,

alimenta-se de sentido de responsabilidade, de
sentido de serviço público, de ética profissional e
de gestão adequada dos recursos.
Um dos nomes possíveis para assumir a pasta
da saúde é exactamente o do Dr. Bagão Félix.
O que pensa disso?
Eu já estive sete anos no Governo, sinto que já
cumpri o meu “serviço militar”, além de ter estado
três anos e meio na tropa... sinceramente não desejo
essa situação. Eu acho que nós podemos ser úteis
ao nosso país sem ser como ministros. É claro que
continuo interessado por esta matéria, mas não
creio que isso seja o mais importante. A partir de
uma determinada idade uma pessoa tem outro tipo
de planos pessoais que devem ser naturalmente
respeitados. Repare que quando fui para o Governo do Dr. Sá Carneiro tinha 31 anos, agora já não
tenho essa idade.
nortemédico

Texto Carla Fonseca • Fotografia António Pinto
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POLÍTICA CULTURAL

2NO PO,.O, A OFE,.A
CUL.U,AL EM 2002 SE,Á
NECESSA,IAMEN.E
INFE,IO, À DE 2001»
JOS1 MA,CELO MENDES PIN.O, 0E,EADO, DO PELOU,O DA CUL.U,A
DA CÂMA,A MUNICIPAL DO PO,.O, EM EN.,E0IS.A
DEPOIS D O AN O DA CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA, O NOVO VEREAD OR
RESPO NSÁVEL PELO PELOURO DA CULTURA DA CÂMARA D O PORTO, JOSÉ
MARCELO MEN DES PINTO, AD MITE
ABRAÇAR AG ORA UMA TAREFA DIFÍCIL.
É QUE A EXPECTATIVA GERADA É ALTA.
N O ENTANTO , NA DA P O D ERÁ SER
IGUAL A 2001. MAS PROJECTOS NÃO
FALTAM : DESDE A CRIAÇÃO DE UM MU-

SEU D O BRIN Q UED O, ATÉ À DINAMIZAÇÃO D OS DIFERENTES ESPAÇ OS CULTURAIS DA CIDADE, TUD O PARA Q UE
SEJA POSSÍVEL APROXIMAR A CULTURA DAS PESSOAS. EM ENTREVISTA EXCLUSIVA À N ORTEMÉDICO, MARCELO
MENDES PINTO FALO U AINDA DE UMA
MAIOR LIGAÇÃO ENTRE A AUTARQ UIA
E OS PROM OTORES PRIVAD OS, ENTRE
ELES A CASA D O MÉDICO.

(nortemédico) – Inicia o mandato como vereador
responsável pelo pelouro da Cultura, exactamente no ano pós Porto 2001. Que análise faz do evento?
(Marcelo Mendes Pinto) – O Porto 2001 tem duas vertentes. Uma relacionada com as obras de requalificação da cidade e outra com a Capital Europeia da Cultura. No que diz respeito às obras, aquela que é a emblemática, a Casa da Música, não se concretizou. A
Sociedade Porto 2001 anunciou a sua conclusão em
Março de 2003, mas, neste momento, ponho algumas
dúvidas que isso se consiga. Quando olhamos para a
obra verificamos que ainda não passou do nível do
solo. Ora, quando sabemos que a infra-estrutura tem
cerca de 46 metros de altura – é uma construção que
vai ficar sensivelmente da mesma altura da estátua do
leão que está na Rotunda da Boavista –, e quando reparamos que tem paredes oblíquas que colocam alguns problemas arquitectónicos, ao nível da resolução

técnica, ponho algumas dúvidas de que em 2003 a
Casa da Música possa estar concluída. Em relação à
requalificação da cidade, acho-a discutível. Penso que
o momento Capital Europeia da Cultura poderia ter
sido o motor para arrancar com essa requalificação.
No entanto, é completamente inconcebível que se tenha posto a cidade em pantanas, de pernas para o ar, e
que se tenha criado um caos em termos de trânsito,
circulação e mobilidade precisamente no ano do Porto
2001.
E relativamente à programação cultural?
Apesar de considerar que a programação cultural foi
discutível, a verdade é que teve momentos fracamente
bons e conquistou públicos. No primeiro mandato do
Dr. Fernando Gomes, a vereadora da Cultura, Manuela de Melo, conseguiu ultrapassar um certo marasmo.
Pode-se dizer que o projecto cultural, sobretudo na
questão da animação, foi interessante. Mas, depois des-
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ses quatro anos, voltou-se a cair no marasmo. O Porto
2001, apesar de toda a programação discutível, funcionou como um choque que fez despertar na cidade
novas adesões para os programas culturais e de animação. Nesse aspecto, não há dúvidas de que a Porto 2001,
até certo ponto, foi um êxito. É evidente que também
temos de pensar numa coisa: muitas vezes estávamos a
contabilizar salas cheias, bilhetes esgotados, quando
na realidade essas casas cheias se resumiam a meias
casas. Tudo fruto de uma política errada, já que eram
atribuídos bilhetes a mecenas e a patrocinadores que
depois não conseguiam encher os espaços. A esse nível, acho que estas são as grandes críticas que podem
ser feitas à Porto 2001.
Mas surgiram muitas críticas quanto à programação cultural. Houve quem a classificasse de elitista, enquanto outros lamentavam que as iniciativas de rua pouco mais fossem do que meros espectáculos de fogo-de-artifício. Concorda com esta
leitura?
Estou perfeitamente de acordo com isso. Não tenhamos dúvidas de que vemos uma programação 100 por
cento elitista realizada pela Sociedade Porto 2001. Não
me refiro a elitista socialmente, mas a elitista intelectualmente, porque todos os espectáculos foram vocacionados para pessoas de determinados estratos culturais.
Realmente, em termos de aproximar a cultura do povo,
houve uma grande falha. A Porto 2001 integrou-se mais

naquele conceito de que o que o povo precisa é pão e
circo. A Porto 2001, ao povo só deu circo. Neste momento, penso que a grande aposta na cultura é fundamentalmente nos jovens. Esses é que serão os grandes
consumidores de cultura. Entendo que é preciso aproximar a cultura das pessoas e, sobretudo, é preciso criar ou estimular determinados hábitos culturais, o que
só pode ser feito em locais onde existam necessidades.
Por isso, é preciso saber criar essas necessidades, e não
sei se é com programações à partida demasiadamente
elitistas que elas se criam. Há um público muito mais
vasto que poderá ser sugestionado. Por exemplo, já
considero absolutamente exemplar o trabalho que foi
feito no Teatro Rivoli. É uma programação que herdei
do mandato anterior e, por isso, estou completamente
à vontade para falar nele. Fiquei muito sensibilizado
ao verificar que houve uma tentativa de aproximar o
teatro dos bairros do Porto. Tentou-se uma experiência com jovens de Aldoar, do Viso e de Ramalde do
Meio. Estamos a falar de crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos, algumas delas problemáticas e que foram sensibilizadas. Participaram exactamente como se fossem actores, com os seus camarins, os seus assistentes, e conseguiram fazer espectáculos. Foi uma experiência extremamente interessante, e acho que essa é exactamente a via para começarmos a transmitir determinado tipo de espectáculos culturais, aproximá-los de públicos que à partida estão
excluídos.
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PORTO 2001 FOI UM «FLOP» TURISTICAMENTE
Falou à pouco da Casa da Música. Uma obra emblemática como esta não deveria ter estado pronta em 2001?
O professor Cavaco Silva, nos seus tempos áureos, criou
uma obra emblemática: o Centro Cultural de Belém.
Fez a obra e apresentou-a. O Governo socialista teve
também a sua obra emblemática: a Expo 98. Fê-la completa. Ora, o Porto 2001 deveria ter sido o momento
alto em que, a tempo e horas, se deveriam ter canalizado esforços para a Casa da Música. Este projecto do
arquitecto Ram Kolhas, é extremamente arrojado, mas
pode-se transformar num ex-libris da cidade. No entanto, pessoalmente, encontro-lhe um problema. Acho
que é um projecto que tem alguma agressividade em
termos de cidade. Estamos habituados a olhar para a
Boavista, para a Rotunda, para a Avenida e a vê-las
com determinadas dimensões. Agora, vamos ver ali surgir um monstro de 46 metros de altura. Mas penso
que essa agressividade poderá vir a ser compensada
pelo facto da Casa da Música se poder vir a tornar um
ex-libris da cidade. Quer por esta vertente, quer pela
sua vertente funcional, acho que a Casa da Música deveria ter sido a grande obra da Porto 2001, muito mais
importante do que a requalificação das ruas. É óbvio
que os portuenses querem ter as suas ruas bem pavimentadas, querem poder circular à vontade e havia,
realmente, muitas ruas que necessitavam de obras. Mas,
houve muito dinheiro mal gasto. Parte das obras ficaram no pós 2001, basta ver o que se passa na Cordoaria, na Frente do Parque da Cidade ou na Praça Carlos
Alberto. A Praça D. João I é um exemplo cabal disso,

onde se situa um teatro municipal da importância do
Rivoli, que foi o palco de muitas iniciativas. Qual era o
espectáculo em frente? Uma imensa cratera. Portanto,
as pessoas que vinham ao Porto na ocasião da Capital
Europeia da Cultura andavam à procura de sítios onde
deixar automóveis, à procura de como chegar aos locais onde se processavam os espectáculos... Sob o ponto
de vista turístico, acho que foi um «flop», um fiasco
total. Mesmo os nossos amigos galegos que poderiam
ter usufruído muito mais do Porto 2001, a uma certa
altura começaram a desistir. Não fazia sentido nenhum
encontrar a cidade de pernas para o ar, sem se conseguir aceder aos sítios principais onde estavam a decorrer os eventos.
Uma das questões que se vai levantar quando a
Casa da Música estiver concluída é a forma como
vai ser gerida. Como pensa que ela deve ser feita?
Isso é um assunto que ainda está em estudo. A Casa da
Música seria gerida pela Porto 2001 que, no entanto,
tem um final temporal à vista. Já há uma proposta de
prolongar por mais um ano o seu funcionamento, exactamente porque há coisas que estão atrasadas e convinha que fosse a Sociedade a levá-las a bom termo. A
futura gestão da Casa da Música é, para já, uma incógnita. A exemplo de outras parcerias que existem, penso que o ideal era conseguir-se uma parceria entre o
Ministério da Cultura e a Câmara do Porto. Mas, também, não me repugna nada que a Casa da Música venha a ser gerida apenas pelo Ministério da Cultura e,
assim, seja um equipamento com o estatuto de Nacional. O Teatro Nacional de S. João, por exemplo, funciona muito bem sem ingerência da autarquia. Agora,
não me parece que a Câmara tenha vocação para ir
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gerir sozinha a Casa da Música. Isso parece-me que
não, até porque o orçamento e as verbas que envolvem o normal desenvolvimento de uma estrutura daquelas não são compatíveis com o orçamento da autarquia. Não vamos sobrecarregar mais os munícipes
para podermos sustentar a Casa da Música.

EXPECTATIVAS PARA 2002
Feita esta análise, acha que a herança deixada
lhe vai permitir ter uma tarefa mais fácil ou mais
difícil no domínio da cultura durante este ano?
Acho que a tarefa é mais difícil, porque há uma expectativa muito grande. O Porto 2001, no fundo, foi uma
efeméride comemorada com pompa e circunstância,
com uma programação que a marcou um ano inteiro e
que, sobretudo no domínio das artes do palco, teve
uma oferta cultural forte. Por isso, as pessoas estão expectantes, porque querem ver o que vai acontecer depois de 2001. Mas, como tivemos uma efeméride, ela
correspondeu a um pico e, por isso, não temos de nos
preocupar grandemente com o que vem depois. Obviamente que 2002 não pode ser igual ao que foi 2001,
por muitos motivos. O principal dos quais é o factor
económico. No ano passado, juntaram-se duas capacidades financeiras: por um lado a da Câmara do Porto, por outro a da Sociedade Porto 2001. A junção
destas duas grandes capacidades, promoveu na cidade
uma oferta cultural muito variada e grande. É evidente
que, agora, vai faltar um desses promotores e todo o
dinheiro que vinha atrás da comemoração da Capital
Europeia da Cultura. Portanto, as pessoas não têm de
se espantar se 2002 for inferior a 2001. Obrigatoriamente terá de ser inferior.
Mas não deve ser inferior a 2000.
Concordo. Neste momento, a Câmara tem uma capacidade financeira reduzida, porque há problemas estruturais e endividamentos de mandatos anteriores e,
por isso, a capacidade de realização da autarquia não é
a mesma. Mas, para contrabalançar esta situação, teremos de recorrer a duas coisas. Em primeiro lugar, à
imaginação. Penso que será fundamental descobrirmos
como do pouco fazer muito. Em segundo lugar, a parcerias com os privados. Penso que a Câmara do Porto
só lucra se for parceira de entidades privadas, de promotores e agentes privados que possam trazer os seus
espectáculos à cidade. Até porque a autarquia não tem
vocação para ser promotora. Assim, se fizermos parcerias e usarmos um pouco a imaginação, acho que temos a possibilidade de, com algum êxito, fazer mais
do que se fez em 2000 e, de alguma maneira, não desiludir as pessoas que ficaram expectantes com a Capital Europeia da Cultura. Sobretudo, acho que temos
o dever de fidelizar públicos que foram despertados
ao longo de 2001. Essa é que será a grande responsabilidade que aqui teremos.

É PRECISO DINAMIZAR OS EQ UIPAMENTOS CULTURAIS
Quais são os projectos do novo executivo para a
Cultura?
Em primeiro lugar queremos dinamizar os equipamentos culturais da Câmara. E essa dinamização passa por
um segundo factor que é uma programação que os possa preencher. Em relação aos equipamentos culturais,
temos o belíssimo Teatro do Rivoli, gerido pela Culturporto – uma associação com a qual temos uma pareceria com o Instituto Superior Politécnico do Porto –,
um espaço onde a programação terá de ser mista. Isto
é, ao mesmo tempo que terá a sua própria programação, terá de se abrir o teatro municipal a iniciativas de
outros agentes culturais. Quer dizer que o Rivoli pode
ser rentabilizado. Existem tempos mortos, que não são
ocupados pela sua própria programação e que, em contrapartida, poderão ser ocupados por programações de
outros agentes culturais aos quais a Câmara poderá ceder o espaço. Isto é uma forma de rentabilização, quer
a nível financeiro, quer a nível de preenchimento dos
tais tempos mortos. Para além disso, a Câmara tem
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outros equipamentos. A autarquia fez um contrato com
os proprietários do Cinema Batalha e esse é um dos
problemas que temos de enfrentar.
Exactamente sobre o Cinema Batalha, falava-se
da sua abertura ainda a tempo do Fantasporto
do ano passado. O que se está a passar?
Já pedi uma indicação sobre o andamento das obras
que ainda não me foi dada. Mas a verdade é esta: há
um contrato com os proprietários com validade de dois
anos. Já se passou um. Numa altura em que deveria
ter sido ocupado com alguma actividade mais rentável, foi ocupado com obras. Quando a sua requalificação estiver concluída, quero colocar imediatamente em
cima da mesa o problema: que fazer do Cinema Batalha? Parece-me que este espaço, e esta vai ser outra das
grandes preocupações do pelouro da Cultura, tem de
se integrar num programa de revitalização da Baixa do
Porto. Até porque está colocado estrategicamente numa
praça belíssima. Com todos os inconvenientes e defeitos que a sua requalificação possa ter tido e tem muitos – sobretudo a nível da mobilidade e trânsito –, a
verdade é que temos ali uma praça lindíssima onde já
existe o Teatro Nacional do S. João e onde estão localizados alguns dos velhos cafés da cidade. Portanto, se
conseguirmos realmente dinamizar o Cinema Batalha
com uma actividade permanente, penso que essa será
uma boa ajuda para a revitalização de que tanto se fala.
Para revitalizarmos a Baixa, temos de ter pessoas e para
ter pessoas temos de lhes dar atractivos. Sei que esteve
em estudo a ideia de transformar o Cinema Batalha
numa espécie de sede do Fantasporto. Da minha parte
há abertura para que se possam prosseguir as negociações. Mas não só, porque a própria direcção do Fantasporto pode ter uma série de actividades cineclubísticas e criar ali uma série de actividades todas ligadas
ao cinema. Portanto, há muitas ideias que acordadas
com um parceiro credível podem permitir a rentabilização daquela infra-estrutura e ajudar a revitalizar a
Baixa. Temos, depois, o Carlos Alberto que está em
vias de terminar as suas obras. Embora não seja um
projecto da própria Câmara, é mais um equipamento
de âmbito nacional, terá a sua programação própria.

Há, portanto, uma série de equipamentos na cidade que vão começar a ser mais rentabilizados?
Não nos podemos esquecer de uma coisa: o Porto é
um palco por natureza. A cultura não pode esquecer
um aspecto fundamental: esta cidade nasceu e viveu
ao lado rio e só muito mais tarde se começou a expandir em direcção ao mar. Perante as obras que foram
realizadas na Marginal, e olhando para aquele espaço
pergunto-me: porque não fazer um projecto de animação da Marginal? E esse vai ser exactamente um dos
meus projectos no imediato. Pensar como animar a
Marginal. Há espaço, é um palco privilegiado que a
cidade tem, e onde podemos fazer muita animação de
rua. Até porque temos alguns equipamentos belíssimos que não são da autarquia, mas com os quais temos parecerias, como acontece no caso do edifício da
Alfândega. Mas também com o Mercado Ferreira Borges que é talvez o único monumento completo que
nos resta da época da arquitectura do Ferro. É um espaço belíssimo que pode ser dinamizado de muitas
maneiras. Já na vertente da animação mais institucional, a própria Câmara do Porto tem a Biblioteca Municipal e a Biblioteca Almeida Garrett. Nesta última, procura-se fazer uma outra interligação entre o livro e o
leitor. Há um acesso directo ao livro e ao computador.
A pessoa chega, pode mexer, não precisa de intermediários, e tem um espaço belíssimo que é a galeria onde
se fazem exposições, que pode ser utilizada de várias
maneiras.

MUSEU D O BRIN Q UED O P O DE NASCER
N O PORTO
Fala-se há algum tempo na criação do Museu da
Cidade. Como está este projecto?
A autarquia tem os seus museus e um dos projectos
que herdamos prende-se exactamente com o Museu
da Cidade que vai ser levado a cabo. No entanto, é um
projecto que temos de pensar numa vertente diferente. Em vez de pensarmos da forma tradicional, ou seja,
configurado a um edifício, com as suas colecções, o
Museu da Cidade será dividido por vários pólos. Desde um pólo antigo, onde se verifica a continuidade de
habitat desde a Idade do Ferro até aos nossos dias, à
própria Casa do Infante, onde estão patentes os vestígios da época Romana até à Idade Média. Um outro
pólo estará relacionado com a burguesia portuense – o
Museu Romântico, enquanto será criado outro espaço
que também tem a ver com uma actividade muito típica da burguesia do século XVIII e XIX que é o Museu
do Vinho do Porto. Esse virá para o Rio Douro e vai
abrir brevemente. Perspectivado está ainda o Museu
da Indústria que se vai situar junto à Praça do Freixo,
e um outro, que está em fase de projecto, e ficará na
Avenida da Ponte. Será um projecto do arquitecto Siza
Vieira e faz parte da requalificação daquela Avenida.
Ainda não sabemos o que iremos instalar nesse pólo.
Quero ainda lembrar que o Porto teve um museu emblemático nos anos 50/60 que foi o Museu de Etnografia
e História. Esteve instalado na Zona Histórica da cidade, mas ardeu e as várias colecções, nomeadamente de
brinquedos, estão empacotadas. Perante uma propos-
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ta de um particular, comecei a pensar na construção
de um Museu do Brinquedo no Porto. É outro dos projectos para este mandato. Parece-me um projecto muito
engraçado que tem um público muito vasto, porque o
brinquedo atrai quer as crianças, quer os adultos. É
uma ideia arrojada, mas acho que vai ter pernas para
andar, na medida em que para além de colecções próprias da autarquia, há ainda vários coleccionadores privados que estão dispostos a investir em parceria com a
Câmara e, assim, expor as suas colecções. A ideia é
constituir um Museu do Brinquedo que poderá começar por uma exposição mais pequena e depois, com o
tempo, ir-se alargando.
Mas já existe alguma data para colocar o projecto em marcha?
Isto é uma ideia que me foi proposta e que abracei.
Acho que temos condições para andarmos com ela para
a frente e que se pode inserir exactamente nessa política mais global de revitalização da Baixa e Centro Histórico. O Porto tem uma sala de visitas por natureza
que se situa na Sé. Para além dos Claustros e do Museu da Sé, temos o Museu Guerra Junqueiro que é da
própria autarquia, a Fundação Isabel Guerra Junqueiro
e o Museu do Seminário Maior. Temos também a Casa
da Câmara que é um marco histórico importante da
cidade e onde o arquitecto Távora construiu aquela
torre que agora a ali vemos. Ou seja, temos ali uma
sala de visitas por excelência que poderia ser perfeitamente complementada com uma estrutura como o Museu do Brinquedo. Acho que há possibilidade de avançar. Além disso, há ainda algumas vantagens, no sentido de se poder constituir um bilhete único para todos
estes equipamentos. Se a Câmara conseguir realmente
polarizar os equipamentos que ali tem com os equipamentos privados e os da própria igreja, podemos arranjar uma forma de criar um bilhete único para o visitante. Só naquele espaço, ficará logo com uma ideia
muito grande sobre a cidade. Portanto, ideias não nos

faltam, equipamentos também os temos, há apenas que
ter alguma imaginação, dinamizar os espaços, congregar algumas sinergias e conseguir colocar isto tudo a
funcionar. Um dos objectivos do meu pelouro e deste
executivo é precisamente por a cidade a mexer.
A Casa do Médico, da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, tem levado a cabo várias
iniciativas culturais e tem feito alguns esforços
no sentido de criar uma interligação com a Câmara do Porto, mas nunca o conseguiu. Acha que,
agora, esse tipo de cooperação é possível?
Penso que sim. Não tenho conhecimento daquilo que
se passou no anterior executivo, mas existe toda a abertura da minha parte para que possamos conversar e
estudar uma forma de cooperação entre as duas instituições.
Existem várias diferenças, em particular ao nível
cultural, entre Porto e Lisboa. A verdade é que
muitos espectáculos que vêm a Portugal, não passam pela Invicta. Porque acha que isto acontece?
Há uma dificuldade no Porto. Em relação ao Rivoli,
por exemplo, o espaço tem uma capacidade que, para
determinados espectáculos, não é rentável. O Teatro
Municipal tem 700 lugares e esses grandes espectáculos têm custos que não são amortizados pela venda de
tão poucos bilhetes. Nesta perspectiva, o Coliseu torna-se um espaço mais atractivo. Mas estou convencido
de que o grande problema do Porto tem a ver com os
agentes culturais. Quando se contrata um desses grandes cabeças de cartaz para ir a Lisboa não se pensa no
mercado do Porto. Os lisboetas não pensam em levar
esses espectáculos a outras cidades. Por isso, defendo
que devem existir agentes do Porto que comecem a
colaborar com agentes da Capital, já que é preciso ter
em conta os problemas de agenda desses grandes grupos. Normalmente o que acontece é que o contrato é
feito para Lisboa e quando os agentes do Porto sabem
e fazem o contacto, já não há agenda disponível. Ou
seja, não havendo produtores que pensem no mercado nacional, é muito difícil contratar os grandes grupos, porque a estadia e a digressão saiem muito mais
caras se contemplarem apenas uma cidade que, ainda
por cima, pode não ter equipamentos suficientes para
congregar os espectadores e pagar essa vinda.
Há quem afirme que a passagem de um grupo pelo
Porto não é tão rentável como em Lisboa. Acha,
então, que esta ideia já não faz sentido, ou seja, o
Porto tem público para aderir a esses eventos?
Acho que as coisas já não são assim. Temos visto que o
público do Porto corresponde inteiramente a essas solicitações. Quando tem oferta, o público do Porto adere. Vejo muitos concerto de música, e nos últimos 15
anos lembro-me apenas de um espectáculo com pouca
gente.
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Mas não acha que se perdeu a oportunidade,
no âmbito do Euro 2004, de avançar com o
projecto?
Penso que já vamos um bocadinho tarde para arrancar com o Pavilhão Multiusos, para 2004. Agora, também questiono, por que é que havemos sempre de colocar uma efeméride para poder mover as
coisas?
Então acha que é possível lançar a ideia ainda durante este mandato?
Pode-se pensar num projecto, não digo propriamente avançar.
É do domínio público que a Câmara do Porto
atravessa problemas financeiros. Teme que
isso possa significar um corte no orçamento
de 2002 para o sector da cultura?
Espero que não. É evidente que cortes vai haver.
Se a Câmara tem passivo e os meios são menores, é
claro que se vai reflectir na cultura. Espero é que
esse rateio seja equitativo, não seja apenas na cultura, mas sim em todos os departamentos por igual.
Mas o presidente da autarquia já anunciou as
suas prioridades: Acção Social, Segurança e
Trânsito. Não está incluída a Cultura.
Eu não queria que a cultura fosse considerada a
parente pobre da questão social.

O P O RTO MERECIA TER UM PAVILHÃ O
MULTIUSOS
Relativamente às salas de espectáculos, parece haver a falta de uma estrutura que tenha
mais do que três mil lugares, como o Coliseu,
mas menos do que um estádio de futebol para
grandes concertos. Isto é, falta um espaço intermédio. Chegou-se a falar, a pretexto da realização do Euro 2004, da construção de um
Pavilhão Multiusos. Acha que uma estrutura
deste género é essencial?
Penso que o Porto precisava, de facto, de ter um
espaço intermédio porque já é possível preenchêlo. Com um Coliseu com três mil lugares e um
estádio, acho que seria forçoso que a cidade tivesse um espaço intermédio. O próprio Pavilhão Rosa
Mota não está preparado para esse tipo de espectáculo, até pela própria acústica que tem. Neste momento, Lisboa tem no recinto da antiga Expo esse
tipo de estrutura. E, de facto, o Porto também já o
merecia. Mas, a estrutura só poderia funcionar
como um Pavilhão Multiusos, porque não nos podemos dar ao luxo de construir um espaço destes,
que vai custar muitos milhões de contos, para depois termos três ou quatro espectáculos por ano.
Penso que o Porto deveria ter direito a um pavilhão desse tipo, assim que haja oportunidade para
o construir.

Acha então que tem de haver um interligação?
Acho que é fundamental investir na Cultura. Acho
que é tão fundamental como investir na questão
social, na mobilidade, no trânsito, na educação.
Acho que é uma área em que o investimento tem
de caber ao Estado e às autarquias, porque só assim a sociedade se desenvolve.
Mas, repito, não teme que tendo de haver cortes orçamentais o sector da cultura seja o mais
afectado?
Acho que o presidente da Câmara tem a noção que
a cultura não pode ser a parente pobre da área social. A cultura é fundamental na promoção social.
Já pensou na verba que gostaria de ver atribuída ao seu pelouro?
Ficava satisfeito se não baixasse os número do orçamento de 2001 que andou à volta do 2500 mil
contos. A cultura tem de ser um investimento
prioritário no município e, nesse sentido, vejo com
alguma apreensão a quebra. Um dos meus propósitos é também racionalizar os investimentos na
cultura e penso que se pode poupar muito dinheiro. É verdade que houve dinheiro mal gasto, houve subsídios mal atribuídos e criou-se uma cultura
de subsídio que me parece absolutamente incompatível com as realidades actuais. Com isto não
quero dizer que a Câmara deixe de subsidiar a criação ou que deixe de subsidiar os espectáculos. O
que penso é que tem de atribuir racionalmente esses subsídios.
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UM MINISTRO DA CULTURA D O CDS/PP...
Há pouco tempo afirmou que a Culturporto
tinha sido gerida de uma forma muito
centralista. É verdade que a associação tentou “engolir” alguns espectáculos realizados
por promotores privados, como Fantasporto
e Intercéltico. Vai ter uma maneira diferente
de gerir estas questões?
Havendo agentes culturais que se propõe a fazer
os espectáculos, que organizam e têm experiência,
cabe apenas à Câmara apoiá-los. A autarquia não
deve ter a vocação de produtora de espectáculos.
Pode ajudar a promover, pode participar na produção, mas não deve ser a produtora. Em relação
ao Intercéltico, por exemplo, conseguimos ultrapassar alguns problemas que vinham de trás. No
ano passado nem se chegou a realizar, organizouse outra coisa a que se chamou Noites Celtas. Mas
esta Câmara não quis que o Porto deixasse de ter
música daquele género. Este ano foi possível colocar uma pedra sobre esse passado.
Estamos no rescaldo das eleições legislativas.
Para já, ainda se fala de um provável coligação entre o PSD e o CDS/PP. Gostaria de ver
um ministro da Cultura do CDS/PP?
É evidente que sim. Aliás, o PP tem dado grandes
vultos à cultura. Mas também não vejo qualquer
tipo de problemas se o Ministério da Cultura ficar
nas mãos de quem se pensa que vai ficar. Se Vasco
Graça Moura for indigitado é uma pessoa por quem
tenho apreço intelectual e com a qual a cultura pode
estar em boas mãos.(*)
Qual deve ser a relação entre o Ministério da
Cultura e os municípios?
O Poder Central tem de ter um relacionamento privilegiado com os municípios porque, no âmbito
cultural, não nos podemos esquecer que, no caso
do Porto, existem três equipamentos que dependem da tutela: o Auditório Carlos Alberto, o Teatro de S. João e, no futuro, a Casa da Música. A
importância destes equipamentos já revela as relações que, fatalmente, têm de existir entre o município onde estão localizados os espaços culturais e
o Poder Central. Além disso, quanto maior for a
colaboração, mais benefícios haverá para as populações, porque há programas comunitários. Nesse
sentido, uma pareceria entre uma autarquia e a tutela pode permitir uma maior rentabilização dos
equipamentos e até a construção de novas infraestruturas. Por outro lado, há espectáculos que
podem ser trazidos ao Porto em parceria e com o
apoio do Ministério da Cultura. Tudo isto é fundamental para qualquer autarquia.

Que avaliação faz daquilo que foi feito no sector da cultura nos últimos anos, concretamente
pelo anterior Governo socialista?
Na cultura, o Governo PS não se afastou muito daquele que foi o seu pendor governativo para as outras áreas. Também na cultura se criou uma subsidio-dependência, também na cultura se puseram
muitas vezes outros interesses à frente, e também
na cultura se privilegiaram os «boys» e os amigos.
Espero sinceramente que essa política possa mudar.
(*) n.d.r.: Como se depreende, esta entrevista foi efectuada antes do conhecimento do elenco do novo Governo.
nortemédico

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto e Foto Faustino
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HOMENAGEM

VICTOR FARIA, IN MEMORIAM

PROF. DOUTOR DANIEL SERRÃO

Passados alguns meses encontro a serenidade necessária para
evocar a memória de Victor Faria, companheiro de muitos
anos na vida académica e profissional e meu sucessor nas
responsabilidades de ensino e de gestão nos Serviços de
Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina e do Hospital de S. João.
Devo-lhe este tributo. Por muitos anos estivemos lado a
lado, eu um pouco mais adiantado na carreira, ambos sob a
direcção firme e um pouco autoritária – como era de uso
na época –, do Prof. Amândio Tavares.
A carreira académica, pela qual, Victor Faria, muito cedo se
decidiu era, então, imprevisível, porque, concluir, com êxito, uma tese de doutoramento, não dependia apenas – digo
mesmo, nem principalmente –, das condições de trabalho
e da inteligência dos candidatos. Fazer e defender tese com
sucesso era um percurso sinuoso, cheio de desvios e armadilhas, onde a vontade de quem mandava na área ou no
Serviço era factor absolutamente determinante. Os candidatos a doutores eram peças de uma estratégia que sempre
visava, a longo prazo, a sucessão na cátedra, tida esta como
um non plus ultra, um lugar cimeiro ao qual só raros chegariam e, supostamente, os melhores.
Assumi, sem o poder fazer, é certo, que o Victor haveria de
doutorar-se e ser Professor. Da conversa que com ele tive –
uma destas conversas que só se têm uma vez, porque definem um futuro, fixam um compromisso e marcam uma
trajectória – resultou que assumíamos, em conjunto, o risco, até à Jubilação do Prof. Amândio Tavares e que no caso
– então apenas provável – de eu, em 1970, lhe suceder, a
responsabilidade da sua carreira passaria a ser minha e eu
responderia por ela.

Porque procedi assim? Por ter verificado, desde os primeiros gestos e atitudes de Victor Faria, como Assistente, que se tratava de uma pessoa que reunia um
conjunto de qualidades que fariam dele um grande
professor de Anatomia Patológica – como foi, durante
muitos anos – e um excelente Director de Serviço,
como o foi, noutra área hospitalar, as Análises Clínicas e, no curto lapso de tempo que Deus lhe deu, em
Anatomia Patológica.
Não vou ser exaustivo na enumeração dessas qualidades porque são muitas e a personalidade de Victor
Faria era mais complexa do que aparentava a uma observação superficial. Falarei das mais marcantes e mais
ligadas ao seu percurso académico e profissional.
Victor Faria era inteligente. Tinha uma inteligência analítica, rigorosa e algo tímida. Avesso a toda e qualquer
ostentação pública.
Como o seu trabalho de tese desenvolvia, com o uso
da poderosa resolução de imagem conferida pelo microscópio electrónico – instrumento de cujo uso, em
Patologia, foi pioneiro, em Portugal –, um problema
deixado em aberto na minha tese de doutoramento
(que era o da colestase intra-hepatocitária), muitas
vezes, na discussão dos seus resultados, me criticava,
chamando-me a atenção para aspectos que, no meu
trabalho, tinham sido mal analisados; ou analisados
com excesso de imaginação que não agradava à sua
inteligência, analítica e rigorosa.
Também era uma inteligência ponderada. Por vezes,
em reuniões da nossa especialidade, quando jovens
investigadores exibiam conhecimentos ou conceitos
de fresca data, incluídos num artigo do Human
Pathology, por exemplo, a sua intervenção, ponderada e prudente (sem ser céptica porque o cepticismo
pode ser apenas o disfarce da ignorância), mostrava
os limites e dificuldades que o autor do artigo, o qual
Victor Faria, obviamente, tinha lido também, deixara
na sombra ou tratara com ligeireza.
Estas características da sua inteligência revelam-se nos
trabalhos publicados, em especial na tese de doutoramento e nas suas publicações sobre patologia
ultraestrutural do glomérulo renal. E quem ler a tese
de doutoramento de Mário Reis, a quem pacientemente
orientou, encontra lá, no componente de morfopatologia, a marca da inteligência de Victor Faria e do seu
rigor analítico.
Porque era inteligente era um excelente docente com
bem avisada pedagogia e uma didáctica transparente.
Falando com facilidade não usava nunca esta qualidade para dar aulas mal pensadas ou menos rigorosas e
soube sempre dosear a apresentação aos alunos da
iconografia morfológica; abusar da imagem é a grande tentação do morfologista à qual é fácil ceder porque é mais cómodo mostrar imagens por si próprias,
do que elaborar sobre elas e explicar o seu sentido.
Preparava as aulas com antecedência e muito cuidado, porque nunca foi adepto de improvisações, mas a
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aula proferida fluía com limpidez e espontaneidade e sempre com linguagem rigorosa que roçava o perfeccionismo.
Em muitos aspectos era de facto perfeccionista e assim adquiria segurança. Dou um exemplo. Quando começou a
trabalhar no único microscópio electrónico então existente
na Universidade do Porto, no Campo Alegre, aprendeu as
regras da manipulação e uso deste instrumento, na época
num modelo Siemens que tinha o seu "temperamento" e
não gostava de principiantes que cometiam erros nas manobras necessárias para que a imagem pudesse ser captada.
O Doutor Teixeira da Silva, que o iniciou como a muitos
outros utilizadores de outras Faculdades, disse-me sempre
que o Prof. Victor Faria cumpria com tal rigor as instruções
que nunca por culpa dele, o microscópio deixou de trabalhar; e uma vez, porque o turno de utilização de Victor
Faria era nocturno, passou toda a noite junto ao aparelho
para poder explicar a Teixeira da Silva, de manhã, uma alteração de "comportamento" daquela máquina melindrosa
e ficar seguro que não era resultante de nenhum erro seu.
O culto da perfeição estava ligado ao seu gosto por objectos antigos, de qualidade, que escolhia com conhecimento
aprofundado das suas características. Os relógios, por serem máquinas de perfeição e rigor na medida do tempo,
eram os seus preferidos.
Sobre ser inteligente, Victor Faria era um homem culto mas
não exibia a sua cultura – histórica, literária, artística... –
fora de um círculo limitado de sólidos e antigos amigos,
junto dos quais se sentia livre para se exprimir, sabendo
que seria compreendido e respeitado. Não era um diletante
amador, mas tinha uma particular circunspecção e quase
um pudor de mostrar o muito que sabia de áreas fora da
sua área científica e profissional. Algumas vezes detectei
um sorriso de irónica compreensão quando assistia a exibições públicas dos que, pouco ou quase nada sabendo, não
se coibiam de falar de temas dos quais Victor Faria era profundo conhecedor; sorria e não se dispunha a corrigir os
dislates certamente por entender que era tempo perdido.
Victor Faria era, acima de tudo o mais, um homem de carácter, de um carácter firme, feito de lealdade absoluta à
verdade e de activa recusa de manobras, de jogos ambíguos, de armadilhas, de traições.
Ao longo de dezenas de anos de convívio fraterno e em
muitas situações – algumas bem dramáticas –, beneficiei
da segurança de saber que, mesmo contra os seus interesses pessoais legítimos, Victor Faria estaria sempre do lado
da verdade e da lealdade porque era uma pessoa de carácter íntegro que nada nem ninguém poderia nunca manipular.
Nas suas relações com os outros partia do princípio que
todos eram, como ele, pessoas de carácter e agia em conformidade, em clima de confiança e de transparência. Quando era forçado a acabar por reconhecer que se tinha enganado sofria um profundo desgosto e, muitas vezes, procurava até encontrar uma explicação que fosse, ao menos em
parte, desculpabilizante para o outro. Mas quando verificava que os comportamentos desleais eram premeditados e
organizados, denunciava-os e saía de cena com a sua dignidade de homem de carácter ainda acrescida, se tal fosse
possível.
Todos lhe somos devedores por este exemplo e eu muito
particularmente. Nos difíceis equilíbrios que, quem dirige,
sempre tem de procurar criar entre os pequenos poderes,
instalados ou emergentes, que se degladiam entre si, tomei

decisões que, no curto prazo, podiam parecer contrárias ao que era o seu legítimo e melhor interesse. Nunca
me criticou mas admito que tenha tido dúvidas. Vê-lo
Director de Serviço após a minha Jubilação, sem dever a ninguém este lugar que ocupou por mérito próprio e pelo reconhecimento geral das suas qualidades
foi, para mim, a certeza de que não faltei ao meu compromisso inicial e que escolhi as estratégias correctas
para o honrar.
Em todas as funções de Direcção que exerceu no Instituto Português de Oncologia e no Hospital de S. João
evidenciou notáveis qualidades de organizador e mesmo de planificador em sentido arquitectónico. Tinha
um senso excelente da ocupação dos espaços e encontrava soluções felizes e simples para gerar instalações adequadas ao trabalho que nelas se haveria de
realizar, optando por soluções pragmáticas de execução rápida em vez de se deixar envolver por planos
grandiosos que nunca seriam executados. E não foram, podemos hoje afirmá-lo.
Como gestor de pessoal a sua regra era a confiança na
honestidade e na verdade dos outros sem nenhuma
exibição de poder ou de autoritarismo. Cioso
respeitador das hierarquias legítimas, sem subserviências, como foi durante toda a sua vida, esperava merecer o mesmo respeito, sem necessidade de o lembrar e, muito menos, de o exigir.
Fiel aos seus compromissos só assumia os que, em
sua recta consciência, pudesse cumprir e nunca se afadigou a procurá-los ou a atrai-los .
Mas os que a ele recorriam, para apoio em publicações ou teses, sabiam, à partida, com o que podiam
contar, desde que cumprissem, com lealdade e qualidade, a parte que lhes cabia. Caso contrário encontrariam a sua porta delicadamente fechada.
Constituiu família quando entendeu que podia dar à
sua mulher e companheira e aos filhos que viessem, o
tempo e o empenhamento que, segundo os seus valores, a família exige de quem a constitui.
Não faltou a este dever, como não faltou nunca a nenhum de outros deveres que livremente assumiu. Sendo muito reservado na exposição da emotividade pessoal via-lhe os olhos húmidos quando me contava os
sucessos dos seus dois filhos, no Secundário e na Universidade e antevia, para ambos, um futuro brilhante,
na Economia e na Medicina. O clima de liberdade e
de responsabilidade que soube criar para o desenvolvimento da sua estrutura familiar tinha de dar bons
resultados – e deu.
A vida humana é, em cada um de nós, limitada no
tempo e por isso a devemos cumprir com intensidade
e rigor.
Sob uma aparência calma e ponderada, Victor Faria
viveu, no tempo que lhe coube, com intensidade e
rigor.
Deixou marca firme nos que o conheceram bem, gerou confiança nos que seguem o seu exemplo e uma
dolorida saudade nos que amou acima de tudo – a sua
Mulher e os seus Filhos.
Comigo estará sempre presente.
A Vida não acaba, Victor, apenas se transforma.

Daniel Serrão
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OPINIÃO

«FOR WHOM TH B

D R. FERNAND O C OSTA E S O USA
Ex-Presidente do Conselho Regional do
Sul da Ordem dos Médicos

Há meia dúzia de anos tive ocasião de publicar um
escrito em que, metaforicamente, imaginava um “Triângulo Dourado” composto pelos doentes, pelas
prestadores de cuidados de saúde e pelas Seguradoras. Depois de enumerar as formas porque cada um
destes intervenientes no processo poderia minar o seu
funcionamento harmonioso, terminava com uma nota
de esperança: “Impõe-se, portanto, um esforço de
concertação honesta e despreconcebida entre os
intervenientes que permita com imaginação criadora
e no interesse de todos, transformar o actual triângulo dourado num anel de ouro de lei”. Acreditava sinceramente na altura que fosse possível criar um sistema que pudesse constituir uma alternativa válida ao
decrépito serviço de saúde com que nos debatemos.
Com o aparecimento das novas redes integradas de
seguros de saúde, com elas colaborei com entusiasmo e confiança, e nunca deixei de tecer elogios ao
conceito, sempre que publicamente se apresentou
ocasião de o fazer. Passados estes anos, verifico com
desgosto que as expectativas depositadas não só não
se concretizaram, como rolam, neste momento, por
um plano cada vez mais inclinado. De um triângulo
que se pretendia equilibrado com os seus 60º em cada
vértice, tem-se assistido insidiosamente ao alargamento de um dos ângulos aí para uns 150º, deixando aos
outros comparsas, prestadores e doentes, uns estreitos 30º. Até em termos estéticos, a figura geométrica
assume a beleza ática de um dromedário. Se não, vejamos.
Em primeiro lugar, a generalidade dos seguros existentes no mercado enferma de um pecado original:
- Plafonamento financeiro.
- Limite etário máximo de cobertura.
Com estas duas condicionantes, o eufemismo de “seguro de saúde” usado para fins de marketing, encobrindo a crueza de “seguro de doença”, deixa de o ser
e passa a ser real. De facto, uma vez que uma doença
séria numa idade mais jovem – a faxa etária em que
as doenças são mais frequentes – não está coberta, o
seguro só será interessante para pessoas relativamente saudáveis. Isto para já não falar duma doença crónica e incapacitante. No fundo anuncia-se “Civet de
Liévre” e é fornecida “fast food”, ou duma forma mais
portuguesa, gato por lebre. Não é bonito!
Perante um quadro semelhante, ninguém, em boa
consciência, poderia aconselhar um “opting out” do
sistema oficial. Impunha-se, portanto, um florescimento do esquema que permitisse torná-lo competitivo, englobante, atraente e, em consequência, eventualmente hegemónico. Assiste-se, pelo contrário, a
um aviltamento exponencial do sistema que, à distância, não pode deixar de ser redutor. Analisemos os
factos com frieza.
Para começar, os grupos seguradores propõem o estabelecimento de pacotes de valor fechado por acto
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médico. É evidente que deste modo pretendem alijar
a aleatoridade do risco, que lhes compete, para os
prestadores de serviços. Não é preciso ser vidente para
adivinhar a reacção dos gestores hospitalares não médicos a uma imposição dessa natureza: genéricos, materiais da Malásia e outras coisas da mesma laia.
Com o tempo e a tendência para a estagnação de valores que uma relação desta natureza encerra, será
inevitável que a qualidade de materiais e serviços fornecidos venha progressivamente a decair. Mas, para
cúmulo, pretende-se agora englobar nesses pacotes,
como mais um item entre aspirinas, ligaduras, pensos e algálias, os próprios honorários médicos. Fácil
é intuir ter-se como mira que a hospitalização privada, colocada perante constrangimentos financeiros,
seja forçada a:
- Pressionar os médicos a aceitar cortes significativos
quer na qualidade, quer na quantidade dos materiais e serviços a fornecer.
- Praticar valores de honorários bem inferiores aqueles que os grupos seguradores tinham contratado
com os médicos para os aliciarem na implantação
das suas redes.
Em resumo, o “dirty job” será cometido às clínicas,
enquanto que as seguradoras se remetem à postura
imperial e distante de Pilatos. Raciocínio brilhante,
mas careca! É facilmente previsível que os hospitais
privados, para com maior à vontade poderem exercer as finalidades acima apontadas, sejam tentados a
avençar ou salariar os médicos. Até com a esperança
acrescida de se apropriarem de parte substantiva da
mais valia do seu trabalho. Aos médicos, impedidos
pela Lógica do projecto de exercer a sua actividade
noutro quadro, não restará outra alternativa senão de,
embora constrangidos, aceitar. Em súmula, assistirse-à à transposição para o campo privado dos piores
vícios estruturais do sistema público, ainda por cima
fora do quadro normativo do funcionalismo.
O fenómeno em si não teria graves consequências,
para além das meramente corporativas, se não arrastasse lesão insanável dos interesses dos doentes. É incontestável que a liberdade e independência do médico são o garante da qualidade dos serviços fornecidos, quer pelas boas razões de pretender o melhor
para o seu doente, quer pelas más de procurar os melhores resultados para assim acrescer a sua clientela
ou simplesmente evitar complicações contenciosas.
Se se perde esse vector de segurança, os doentes não
poderão esperar ser dos gestores que surja como prioridade a excelência dos serviços. Não será por acaso
que a independência do médico constitui o alvo primordial dos gestores, o que prova a sua eficácia como
travão dos seus arroubos economicistas.
Para quem tiver alguma idade e não haja perdido a
memória, o quadro que se pretende impor não pode
deixar de recordar os acordos que existiram entre a
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hospitalização privada e os serviços médico-sociais,
cuja qualidade se situava bem abaixo do medíocre.
Faço notar que a sua reformulação, da qual bem me
recordo, por nela ter sido interveniente determinante, passou por uma orientação inteiramente oposta à
que ora se pretende tomar, ou seja, aumento significativo das verbas pagas às clínicas e individualização
dos honorários médicos. Não foi evidentemente essa
a matriz inspiradora, mas sim os procedimentos em
voga nos Estados Unidos. As críticas crescentes que
se ouvem ao sistema e as más recordações de quem a
ele foi sujeito não parecem recomendá-lo como fonte
de inspiração em termos de serviço. Poderá haver
quem pense que assim não seja em termos de cifrões?.
Talvez, mas está longe de estar provado que seja a
única ou sequer a melhor forma de atingir o mesmo
desiderato.
É bem de ver que os projectos não são apresentados
com a crueza realista com que os analisámos, mas
envoltos em belas frases mediáticas do tipo: “racionalização de gastos, diminuição e facilitação de carga
administrativa, intercâmbio tendo em vista um projecto comum” etc., etc. Mas desde há muito que um
belga, experiente no assunto, me ensinou que em saúde, quando se fala de “rationalisation” se deve ler “rationnement”. Em resumo, tenta-se vender o projecto
com as mesmas técnicas encantatórias com que se
vende ao público um produto coxo, eivado de alguns
defeitos de base e com tendências para piorar. Notase todavia no discurso um certo tom “gitano”, não ao
nível das melodias da “Carmen” mas de um “flamenco”
de feira. E fica-se com pena que pessoas cujo convívio pessoalmente estimamos e cujas capacidades criativas são bem evidentes, a julgar pelas metas que já
atingiram, optem agora por uma orientação simplista
e redutora de contenção de custos e não apliquem os
seus dotes na concretização dum projecto escorreito,
abrangente e eficaz que pudesse ser uma alternativa
credível ao sistema oficial.
Melhor seria talvez que as energias e engenho
despendidos na construção duma pesada e cara máquina administrativa de controle de rentabilidade duvidosa se dirigissem para fins mais construtivos e fosse assumida uma relação de confiança com os parceiros privilegiados e escolhidos. Estranho mundo em
que até os liberais temem a liberdade.
Melhor seria talvez que os conhecimentos de gestão
de riscos que devem possuir, pois esse é o seu “métier”,
fossem orientados para a concepção de um sistema
que permitisse captar as enormes verbas despendidas
pelo país em cuidados de saúde, com uma capitalização que já ronda os 200 contos por ano, só no sector
oficial. Mercê duma gestão mais eficiente e imaginativa, poderia constituir uma massa crítica de comparação e excelência, que obrigasse o governo a tomar
decisões políticas de fundo. Mas não. Opta-se por uma
via simplista e atrofiante que mais não faz que replicar a senda do sector público. É realmente pena! E é

tanto mais pena que, tenho a certeza, os promotores
do processo estão genuinamente convencidos da justeza da acção que desenvolvem, e não suspeitam que
os resultados serão tanto mais nefastos quanto mais
perfeitamente atingirem as metas que pretendem. Poderá alguém pôr em duvida a genuína sinceridade de
S. Domingos quando pregou a conversão dos Cátaros,
muito embora o resultado à distância do seu fervor
tenha sido a Inquisição?...
As medidas a contrapor a esta orientação são intuitivas:
- A Hospitalização privada deveria negar-se, quer individual quer colectivamente, a celebrar contratos
dessa natureza.
- Os médicos deveriam, quer individualmente quer
através da sua Ordem, negar-se a prestar a sua colaboração.
- Entidades seguradoras mais imaginativas deveriam
tentar aproveitar as enormes potencialidades financeiras e de mercado existentes e apresentar projectos mais atraentes e englobantes.
Mas, infelizmente, tenho uma forte suspeita de que
nada disso irá acontecer. “Farewell to the Arms”.
E vamos ao diálogo:
- Os gestores das clínicas pensam que com uma redução dos custos dos serviços e o aproveitamento do
trabalho médico conseguirão equilibrar o barco.
- Os médicos tem receio de ser preteridos por outros
colegas, e no fundo não desdenham o aconchego de
um ninho salariado e seguro a que os foram habituando.
- Não se descortinam entidades seguradoras com
agressividade suficiente para romper o consenso.
Eu próprio, trocando a minha postura de Cassandra
por uma de “Realpolitik” a la Bismark, estou noutra
sede colaborando activamente no projecto. Confesso
todavia que o faço sem o entusiasmo de quem canta
“Je vois la vie en rose”, mas com o desconsolo de quem
trauteia entre dentes “On fera l'amour, comme
d'habitude”.
Mas afinal no meio de tudo isto por quem os sinos
dobram? Não pela liberdade profissional, nem pela
dignidade da profissão médica e outros conceitos abstractos e mais ou menos fora de moda. Muito concretamente, pelos cidadãos que mais uma vez não conseguem, apesar dos seus fortes contributos financeiros, quer indirectos – pelos impostos –, quer directos
– pelos prémios –, ter direito a um sistema que os
cubra completa e eficazmente quando vitimados por
uma doença importante. Como de costume, resta-lhes
o papel triste dos humildes bivalves em noite de tempestade .
Mais uma via que se gora. Tenhamos esperanças que
outras possam surgir.
Termino fazendo votos para que o caminho adoptado
não arraste nenhuma “Death in the Afternoon”.
nortemédico Fotografia António Pinto
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TOMADA DE POSSE D O NOVO
CONSELHO REGIONAL D O NORTE DA ORDEM D OS MÉDICOS

N A SEQUÊNCIA D OS RESULTAD OS DAS ELEIÇ ÕES DE 12 DE D EZEMBRO DE 2001, TOMARAM POSSE EM 14 DE JANEIRO DE
2002 OS N OVOS Ó RGÃOS REGIO NAIS PARA O TRIÉNIO 2002/2004. N A O CASIÃO , O PRESIDENTE D O C O NSELH O
REGIO NAL D O N ORTE, M IGUEL LEÃO , ACABAD O DE SER RE-ELEITO , JUSTIFICO U A LINHA DE ACTUAÇÃO N O ANTERIOR
MANDATO , FALO U SOBRE ALGUNS D OS PRINCIPAIS OBJECTIVOS PARA O N OVO MANDATO , AGRADECEU AOS C OLEGAS
Q UE CESSARAM A COLABORAÇÃO EM FUNÇ ÕES DIRIGENTES COM A SECÇÃO REGIO NAL D O N ORTE DA O RDEM D OS
M ÉDICOS E SAUD O U OS Q UE, COM ESTE N OVO MANDATO , INICIARAM UMA DEDICAÇÃO MAIS PRÓXIMA ÀS ACTIVIDADES
DA O RDEM . N ORTEMÉDICO DEIXA AQ UI O REGISTO DESSA T O MADA DE P OSSE.
«Considero pois que a renovação de mandato que hoje se inicia é a demonstração plena
que dissemos o que pensávamos, que pensávamos o que fizemos e que fizemos o que devíamos».
«Em relação ao balanço geral daquilo que aconteceu
na Ordem dos Médicos nos últimos três anos apenas
quero realçar que vimos aceites e aprovadas pelos outros CRs e pelo Presidente do CNE da OM a esmagadora maioria das nossas propostas. Que contribuímos
com sensatez, mas determinação e coragem, para a
grande estabilidade interna da OM no último triénio.
Que fomos decisivos para a melhoria da imagem pública dos médicos e para a sua reabilitação junto da
sociedade civil. Que demonstramos perante o Poder
Público que a Ordem dos Médicos pode e deve ser
dia loga nte e consensua l, ma s que ta mbém é fir me e
capaz de realizar rupturas definitivas. Que sem a noss a i n t e r v e n ç ã o a O M e s t a r i a m a i s f r a g ili z a d a e
timor a ta ».
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«Assumo pessoalmente, como não podia deixar de ser,
a principal quota de responsabilidade nas decisões tomadas pela candidatura “Manter o Protagonismo, Reforçar a Dignidade e Consolidar Mudança” e pela definição daquilo que considerámos ser uma vitória. Porque considerámos o Dr. Germano de Sousa o melhor
candidato, que ele fosse reeleito e que na SRN tivesse
mais votos que o seu adversário. Porque a estabilidade
e coerência da Ordem dos Médicos são para nós valores primordiais, desejámos ainda que os CR do Centro
e do Sul fossem também reeleitos, em nome da consonância, da estima e do respeito que hoje une os Presidentes dos três CR da Ordem dos Médicos».
«É portanto o momento de saudar todos os membros
dos corpos gerentes e cessantes.
De entre estes permitam-me que cumprimente especialmente os meus amigos membros do CR que transitam para este mandato. Fica aqui registado o meu
apreço pelo notável trabalho realizado pelo Nélson Pereira, pela Fátima Oliveira, pelo Rui Sousa,
pelo José Pedro Moreira da Silva, pelo António
Neto, pelo Hêrnani Vilaça, pelo Machado Lopes e
pelo Miguel Guimarães. À Alexandra Puga, quero
deixar o meu testemunho de muita gratidão pelas contínuas provas de amizade e de apreço pela irreverência
e capacidade de contestação.
Quero ainda registar a constante e indispensável presença da Maria José Cardoso, não só como amiga e
conselheira, como também líder de um Conselho Disciplinar, que integrou ainda o Amadeu Pimenta e o
José Carlos Areias e que foi motivo de orgulho para
esta SR. Do António Gomes da Silva registo a sua
grande dignidade e isenção como Presidente da Mesa
da Assembleia Regional e dos Conselhos Distritais do
Porto e de Braga destaco a inédita capacidade de decisão e intervenção na história da SRN da Ordem dos
Médicos graças ao dinamismo de dois grandes amigos
e companheiros, respectivamente o Torres da Costa e
o Ângelo Azenha».

«Renovar é uma obrigação, e às vezes, uma necessidade das instituições. Desta renovação dos corpos gerentes da SRN destaco, como novos membros do CR, a
Marlene Lemos e a Ana Antunes, que na sua qualidade de Interna Geral do segundo ano, constitui um
exemplo mais que a Ordem dos Médicos se perpetuará, como grande instituição. Ao nível do Conselho Disciplinar, a inclusão de António Araújo e do Miguel
Galaghar são por si só uma garantia de que aquele
Conselho será ainda mais prestigiado e prestigiante.
Registo, como exemplo, o notável trabalho do primeiro
no Conselho Distrital do Porto e do segundo tudo aquilo que pudemos apreciar num membro do CR cessante.
Para ti, Miguel Galaghar, a minha manifestação de que
nos vais fazer falta no próximo CR. Só perdoável, porque partes mas não nos deixas»

«Partimos pois para três anos de mandato,
não só com a esperança de termos um novo
titular na pasta da Saúde, como também de
termos um novo Primeiro-Ministro e um Governo diferente».
«Tenho como dado adquirido que este será o meu
segundo e último mandato como Presidente do
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Espero continuar a dignificá-lo como quem me antecedeu e como quem me sucederá. Espero ser capaz
de o prestigiar com o meu desempenho e de não desiludir quem em nós confiou porque todos os médicos merecem o nosso esforço e a Ordem dos Médicos exige a
nossa dedicação. Pela minha parte, como simples cidadão ou como médico podem contar comigo, quaisquer que sejam as funções que tenha desempenhado ou
que ainda venha a desempenhar, dentro ou foram da
Ordem dos Médicos».
nortemédico
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CONVÉNIO SRNOM / COLÉGIO DE MÉDICOS DA GALIZA
N O PASSAD O DIA 22 DE JANEIRO FOI CELEBRAD O UM C O NVÉNIO DE C OLABORAÇÃO ENTRE O C OLÉGIO DE M ÉDICOS DA G ALIZA E A SECÇÃO REGIO NAL N ORTE DA O RDEM D OS M ÉDICOS . O TEXTO
DESSE C O NVÉNIO FICA AQ UI TRANSCRITO .

CONVÉNIO DE COLABORAÇÃO
Porto, 22 de Janeiro de 2002
Entre:
1ª – Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, legalmente representada pelo Presidente do
Conselho Regional, Dr. Miguel Leão, com Sede na
Rua Delfim Maia 405 4200-256 Porto (Portugal) e
actuando nessa representação, e
2ª – Consello Galego de Colexios Médicos, que agrupa os Colégios Oficiais de Médicos da Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra, legalmente representado pelo
seu Presidente, Dr. D. Manuel Montero Gomez, com
Sede comum na Calle San Pedro de Mezonzo 3941, bajo 15701 Santiago de Compostela (Espanha)
e actuando nessa representação.
Considerando que:
1 – Ambas as partes são instituições cujos fins se
não esgotam na representação e fomento da profissão médica e nos seus interesses sócio-profissionais, mas também se estendem à defesa da
ética, da deontologia e da qualificação profissional médicas assim como ao fomento da investigação clínica.

2 – Se assiste ao intercâmbio, cada vez mais intenso, de profissionais médicos entre Portugal e
Espanha, países da União Europeia, como consequência da livre circulação dos mesmos, como
está previsto na normativa comunitária europeia.
3 – Ambas as instituições reconhecem a necessidade de criar critérios uniformes de actuação face
às exigências de uma sociedade global.
4 – A prestação de cuidados de saúde e de assistência sanitária às populações, em condições
satisfatórias, é da responsabilidade directa dos
profissionais médicos e exige um fluxo contínuo de informação entre aqueles, os cidadãos e
as instituições.
5 – A existência de relações médico-doente adequadas necessitam da existência de políticas orientadas ao seu fomento em condições de igualdade entre médicos, estabelecendo formas de relacionamento que evitem a judicialização das
controvérsias.
6 – A exigência de condições sanitárias óptimas está
relacionada com o adequado desenvolvimento
profissional dos médicos, sendo por isso necessário estabelecer compromissos comuns e projectos globais face às administrações competentes.
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7 – O próprio desenvolvimento da ciência médica
necessita de uma formação profissional permanente que evite carências que se possam repercutir negativamente na prestação de cuidados
aos cidadãos.
E estando de acordo com os pressupostos atrás enunciados,
Acordam:
Celebrar um acordo de cooperação entre ambas as
instituições, no exercício das respectivas competências, e por isso, assinar, livremente e de boa fé, o
presente convénio de mútuo acordo, que irá regerse pelas seguintes cláusulas:

Primeira – A Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos e o Consello Galego de Colexios
Médicos, através dos seus órgãos de representação, reunir-se-ão duas vezes por ano, uma em
Portugal e outra em Espanha, segundo uma ordem de trabalhos que será elaborada pela instituição em cuja sede decorra a reunião e que fará
a respectiva notificação com 15 dias de antecedência. Para além daquelas reuniões existirá um
fluxo de informação recíproco que se considere
útil à prossecução dos fins deste convénio. Será
ainda promovida a realização de encontros, congressos ou outros eventos que tenham por objectivo a concretização de qualquer dos fins deste
convénio e, em especial, a defesa da ética médica, da deontologia, da qualificação profissional,
da investigação médica e dos interesses sócio profissionais dos médicos.
Segunda – O objectivo das reuniões paritárias a que
se refere o primeiro parágrafo da cláusula anterior será a discussão e aprovação das iniciativas
que tenham por objectivo levar à prática projectos destinados a materializar os princípios que
inspiram este convénio.
Terceira – Para a implementação dos projectos que
se pretendam levar a cabo poderá nomear-se um
responsável de cada instituição, que se encarregarão de promover as diligências pertinentes, no
âmbito das competências que lhes tenham sido
delegadas, devendo apresentar periodicamente
às instituições que representam um relatório das
actividades desenvolvidas.
Quarta – O financiamento dos projectos referidos
será repartido em partes iguais entre ambas as
instituições, ou, quando a natureza da iniciativa
o justificar, poderá ser repartido proporcionalmente ao número de médicos que cada instituição representa.
Quinta – Ambas as instituições promoverão em relação aos organismos públicos e privados relaci-

onados com o seu âmbito de actuação as ajudas
e colaborações que sejam consideradas necessárias à realização dos projectos comuns.
Sexta – Ambas as instituições comprometem-se a
desenvolver iniciativas na área informativa com
vista à difusão de informações e temas que se
considerem de interesse mútuo para as respectivas instituições e para os médicos que representam, aproveitando para tal os diversos meios de
comunicação, incluindo os electrónicos e
informáticos de que dispõem ambas as instituições, para o que desenvolverão os esforços necessários à respectiva compatibilização técnica.
Ambas as instituições comprometem-se ainda a
promover iniciativas de índole cultural e artística a realizar a título meramente gratuito nas respectivas sedes e instalações.
Sétima – Ambas as instituições realizarão os esforços necessários à optimização da inserção social
e profissional dos estudantes de medicina e dos
médicos espanhóis estabelecidos no território de
competência da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e dos estudantes de medicina
e dos médicos portugueses estabelecidos na
Galiza enquanto no âmbito territorial de competências do Consello Galego de Colexios Médicos.
Oitava – Ambas as partes reciprocamente cederão,
recíproca, mútua e gratuitamente uma página das
suas respectivas revistas de periodicidade trimestral, para publicação de notícias ou informações
que se considerem de interesse para as instituições signatárias do presente convénio.
Nona – Este convénio renovar-se-á anualmente de
forma automática, caso nenhuma das partes comunique à outra, por carta registada com aviso
de recepção, a vontade de não o renovar, com,
pelo menos, 30 dias de antecedência em relação
à data da renovação.
E para que assim conste dever ser assinado no local
que se segue e feito em duplicado aos 22 dias do
mês de Janeiro do ano de 2002.
Pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
O Presidente
(Dr. Miguel Leão)
Por el Consello Galego de Colexios Médicos,
O Presidente
(Dr. D. Manuel Montero Gómez)

nortemédico
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GRÃ-CRUZ DE ORDEM DE MÉRITO
ATRIBUÍDA AO GRUPO BIAL
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITO U N O PASSAD O DIA 30 DE JANEIRO AS INSTALAÇ ÕES N O N ORTE D O GRUPO FARMACÊUTICO BIAL – Q UE CO NSIDERO U M O DELAR
NA ÁREA DA IN OVAÇÃO E INVESTIGAÇÃO . ESTA VISITA SERVIU AINDA PARA J ORGE
SAMPAIO ENTREGAR AO MÉDICO E PRESIDENTE D O GRUPO BIAL, DR. LUÍS P ORTELA,
A G RÃ- CRUZ DA O RDEM DE M ÉRITO .
Durante a visita do Presidente da República, Luís
Portela, Presidente do CA, e Soares da Silva, Director
do Departamento de I&D, explicaram qual a importância da Inovação e Investigação no Grupo Bial, a
qual se reflectirá, por exemplo, a curto-médio prazo,
no registo de duas inovadoras soluções terapêuticas
para o tratamento da Epilepsia e Doença de Parkinson.
Bial possui dois Centros de Investigação e Desenvolvimento (em S. Mamede do Coronado e em Bilbau),
que respeitam os mais exigentes padrões internacionais de qualidade e estão dotados de modernos laboratórios e dos equipamentos mais avançados, alguns
dos quais únicos na Península Ibérica. Nestes laboratórios trabalham equipas de I&D internacionais, que
incluem um conjunto significativo de doutorados.
Com mais de 75 anos de experiência, o Bial tem vindo a conquistar a confiança de médicos, farmacêuticos e dos cidadãos em geral, graças à sua filosofia de
qualidade e atitude proactiva ao serviço da Saúde.
Com instalações em Portugal, Espanha, Moçambique
e Angola, e contando com cerca de 500 colaboradores, a companhia opera em mais de 20 países, dedicando-se à produção e comercialização de medicamentos. O Grupo investe na Investigação e Desenvolvimento mais de 10 por cento da sua facturação
anual. «Procurar novas soluções terapêuticas, novos
alvos para a intervenção farmacológica e novos medicamentos» - referiu o Presidente da República - é um
esforço que contribui em muito para o desenvolvimento da investigação em Portugal.
Tratando-se de um grupo que ocupa o sétimo lugar
no ranking de empresas farmacêuticas internacionais
em Portugal, Jorge Sampaio destacou o Bial como
“uma peça relevante num panorama fortemente
concorrencial”, acrescentando ainda que “estamos
perante uma empresa que se internacionalizou por
via das suas exportações, numa área onde não é fácil
vender”.
No final da visita, o Presidente da República surpreendeu todos ao atribuir a Grã-Cruz da Ordem de
Mérito, uma das mais altas condecorações nacionais,
ao grupo farmacêutico Bial. Esta distinção recebida

pelo Dr. Luís Portela - médico e presidente do Conselho de Administração daquele que é o maior grupo
nacional do sector, justifica-se, segundo o Presidente
da República, pela «coragem de, num sector altamente
competitivo, Bial continuar a investir anualmente cerca de 7,5 milhões de euros (um milhão e meio de
contos) na descoberta de novos medicamentos».

FUNDAÇÃO BIAL
Em 1994 Bial, em conjugação com o Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas, criou a Fundação Bial, uma instituição sem fins lucrativos que
tem como objectivo primordial o incentivo do estudo científico do Homem, tanto do ponto de vista físico como espiritual distinguindo, apoiando e promovendo o trabalho e o esforço de todos aqueles que
procuram trilhar novos passos no caminho da Investigação, da Ciência e do Conhecimento.
Considerada uma instituição de utilidade pública pelo
governo português, a Fundação Bial conta com os altos
a patrocínios do Senhor Presidente da República, do
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
e da Ordem dos Médicos.
A Fundação canaliza a sua atitude incentivadora da
investigação científica na área da Saúde através de duas
acções distintas: o Prémio Bial, bianual, um dos maiores prémios no campo da Saúde na Europa e as Bolsas de Investigação Científica que apoiam ou apoiaram já como bolseiros várias centenas de investigadores na área da Saúde, de diversos países: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América, França, Islândia, Portugal, Reino Unido, Rússia
e Suécia.
Como forma de fomentar o diálogo e o debate de ideias
entre os seus bolseiros e toda a comunidade científica, a Fundação Bial organiza bianualmente o Simpósio
Aquém e Além do Cérebro.
nortemédico
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SEMINÁRIO SOBRE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL:
CORAGEM É A RECEITA PRESCRITA AOS NOVOS MÉDICOS
M AIS DE OITENTA JOVENS MÉDICOS, D OS DUZENTOS N OVOS INSCRITOS NA SECÇÃO REGIO NAL D O
N ORTE DA OM, ESTIVERAM PRESENTES N O SEMINÁRIO SOBRE INTEGRAÇÃO PROFISSIO NAL, REALIZAD O N O DIA 16 DE FEVEREIRO , N O AUDITÓRIO DA C ASA D O M ÉDICO .

Duzentos novos médicos, que se encontram a realizar o Internato Geral, foram “chamados” à Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos para
participarem no Seminário de Integração Profissional. Do discurso de Miguel Leão, Presidente do
Conselho Regional do Norte, sobre a deontologia
profissional, saíram «votos de coragem».
O programa, elaborado pela jovem médica Ana Sofia Antunes, dividiu-se em dois blocos que ocuparam a manhã e a tarde de sábado. A primeira parte
do encontro foi dedicada à discussão da Estrutura
e Competências da Ordem dos Médicos, e a segunda focou a Ordem e o Internato Geral. A abertura dos trabalhos coube ao Presidente da Assembleia Regional do Norte, Gomes da Silva, que lançou a primeira reflexão à assistência – «o que leva
à profissão clínica e o que esperar da Ordem dos
Médicos?». No seguimento desta interrogação foi
discutido um conjunto de questões, aparentemente básicas, como: «que poder tem o médico? Que
relação deve ter com os doentes? Como guardar o
sigilo profissional?».
Para Hernâni Vilaça, membro do Conselho Regional do Norte, que falou sobre os Estatutos da Ordem, reflectir em conjunto ajuda a esclarecer dúvidas sobre «ética, deontologia e qualidade do exercício da profissão médica». O Dr. Hernâni Vilaça,

apelou, ainda, «à garantia da qualidade no exercício da medicina», repudiando o recurso «às medicinas paralelas».
No alinhamento do seminário seguiu-se o tema da
Organização da Ordem dos Médicos, abordado pelo
vice-presidente do Conselho Regional do Norte,
Nelson Pereira, cuja intervenção centrou-se na clivagem existente entre o Ministério da Saúde e a
Ordem, criticando os constantes «atropelos ao que
é estatutário como parceiros do Serviço Nacional
de Saúde».
Em foco estiveram, também, a questão da falta de
médicos nos serviços hospitalares em Portugal e o
recurso aos clínicos estrangeiros. Os espanhóis já
são mais de 1200 e estima-se a entrada de mais
clínicos provenientes de outros países da União
Europeia, que quando cá se instalarem serão obrigados a inscrever-se na Ordem e a passar a “prova
de comunicação”. As diferentes formações
curriculares e científicas que se praticam nas licenciaturas de medicina acentuam a desigualdade entre pares e «podem contribuir para uma má prestação nos cuidados de saúde a prestar aos doentes», assegurou Machado Lopes, membro do Conselho Regional da Ordem, que debateu a Competência da Ordem dos Médicos na Formação PósGraduada e manifestou a sua preocupação pelo facto do acesso à carreira médica para os licenciados
portugueses ser um processo desigual face aos seus
concorrentes estrangeiros.
nortemédico
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HISTÓRI MÉDIC
PORTUENSE - VII

Tal como já deixamos escrito, aos 6 anos consecutivos do reinado de Frazão Nazareth (1950 a 1955)
na Presidência do Conselho Regional (CR) do Porto da Ordem dos Médicos, sucederam outros tantos 6 anos (1956 a 1961), correspondentes a 2 mandatos seguidos, da Presidência, igualmente, de um
só médico: Álvaro Mendonça Machado de Araújo Gomes de Moura.
Para Álvaro Mendonça de Moura, chegar a Presidente do CR do Porto foi o corolário natural de
uma constante e intensa dedicação aos assuntos da
Ordem desde há muito tempo. Não logrei crónica
ou simples relato sumário das Assembleias Regionais daqueles anos em que a sua pessoa não venha
mencionada como um dos interventores mais entusiastas, mais lúcidos e mais vigorosos.
O seu espírito de participação não se limitou porém ao uso da palavra oral nas reuniões em que
esteve presente. Não foi menor a sua actividade
literária. A bibliografia da sua autoria é deveras
impressionante: colhi 36 títulos de outros tantos
trabalhos seus, arquivados na Biblioteca Municipal do Porto.
Para usar um chavão, direi que a sua sucessão foi
uma evolução na continuidade, tanto mais aparente
quanto não houve uma real mudança, pois Álvaro
Mendonça já frequentara assiduamente o CR, desempenhando as importantes funções de Vogal do
Conselho Geral, em ambos os mandatos de Frazão
Nazareth. Continuou, pois, com a mesma assiduidade. Só mudou de cadeira.
Foi para mim muito gratificante ser recebido, ficar
a conhecer e conversar pessoalmente com o médico que já era meu conhecido desde há bastantes
anos, ainda que só através da leitura dos seus escritos, sem saber desta sua outra actividade ao nível da Ordem dos Médicos, e muito menos que é
natural de Matosinhos e ainda se encontra de boa
saúde, a despeito da sua provecta idade.
Conhecia desde quando me iniciei, já lá vão uns
anitos, nos estudos sobre a história da Medicina
Portuense e me enfarinhei a tentar fazer o historial
dos Guardas-Mor de Saúde na Estação Sanitária
Marítima de Leixões, onde Mendonça de Moura
também foi Guarda-Mor de Saúde.
Foi a partir desse enfarinhamento que, para compreender o que se passava, me vi obrigado a

contactar com vários outros médicos Portuenses
como o “Gigante” Ricardo Jorge, mundialmente
famoso e respeitado, mas que teve que esquivar-se
para Lisboa antes que os tripeiros seus conterrâneos
lhe amolgassem o tórax, por causa da Quarentena
decretada durante a Peste Bubónica na cidade do
Porto, em 1899; como o Bondoso e Magnânimo
leceiro José Domingues de Oliveira Júnior, também
Guarda-Mor Chefe da Estação Sanitária Marítima
de Leixões, que trouxe de Paris, e doou ao Hospital de Santo António, o rádio que, aos preços de
hoje, custaria largos milhares de contos, para tratamento de doentes pobres, mas a quem obrigaram a bater com os costados na cadeia da Relação
do Porto, por alturas da última incursão monárquica de Paiva Couceiro, em 1919; como o cirurgião António Ferreira Braga, natural de Bouças
(nome antigo do actual Matosinhos) que se empenhou até ao pescoço para garantir a construção do
maravilhoso Palácio de Cristal, que depois uns bárbaros inqualificáveis mandaram destruir; como o
Fructuoso Aires de Gouveia, grande responsável
pela esplêndida Sociedade de Instrução, um dos
primeiros historiadores da Medicina Pátria, depois
de ter ido a Glasgow, e lá ficar envergonhado ao
constatar que os seus colegas médicos escoceses
conheciam médicos portugueses, e suas respectivas obras, de quem ele, acabadinho de se formar,
nunca tinha ouvido falar; etc., etc..
Muito provavelmente foi por causa da qualidade
daquela farinha que eu estou aqui hoje a massacrar-vos com estas histórias à volta de todos aqueles que se interessaram e deram a cara pelos destinos da Ordem dos Médicos, em Portugal.
O nomadismo profissional militar do Pai de Álvaro Mendonça de Moura, que por sinal também
era médico (Alberto Gomes de Moura e chegou a
ser Director do Hospital Militar do Porto), ditou
que ele seja natural de Matosinhos, onde nasceu
em 29 de Agosto de 1914, o que equivale a dizer
que, quando tomou as rédeas do Conselho Regional, era ainda um jovem de 41 anos de idade.
Licenciou-se em Medicina no ano de 1937, e escolheu para sua especialidade a ORL, na qual trabalhou no Hospital Geral de Santo António até 1942,
mas onde as burocracias Regulamentares e administrativas o levaram a transferir-se para o Hospital
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da sua terra natal, Matosinhos, onde permaneceu
até se reformar profissionalmente.
Dois mandatos de Álvaro Mendonça, duas eleições,
dois elencos directivos diferentes.
No CR do primeiro mandato (de 1956 a 1958),
teve por companheiros: Fernando Rocha Gil da
Costa; Francisco Augusto da Silva Almeida; Joaquim Pereira Guedes; José Alfredo Campos Costa;
José Augusto Lopes dos Santos e José Ruiz de Almeida Garrett.
No segundo mandato (desde 1959 até 1961), os
restantes elementos do CR a que presidiu foram:
Álvaro Gomes Ferreira Alves; Arnaldo Bastos de
Magalhães; Artur Manuel Giesteira de Almeida;
Hernâni de Castro e Vasconcelos; J. de Sousa
Guedes Pereira Leite e José João Pinto de Oliveira
Martins.
Em Lisboa, em 1956, ao magnífico Bastonário
Cerqueira Gomes, que cumpriu 3 mandatos consecutivos, sucedeu o não menos brilhante Jorge da
Silva Horta, professor de Anatomia Patológica da
Faculdade de Medicina de Lisboa, cuja liderança
mereceu tão unânime aplauso que em 1959 voltou a ser reeleito.
Os dois mandatos consecutivos do reinado de Álvaro Mendonça foram anos nevrálgicos, estratégicos, riquíssimos em acontecimentos importantes e
prenhes de consequências a vários níveis, de tal
sorte que, para os incluir a todos neste tão modesto espaço, me sinto como aquele outro que pretendia desesperadamente meter o Rossio na Betesga...
sem o conseguir... como eu, aliás.
Num primeiríssimo relance, deveremos começar
por registar aqueles acontecimentos “Major” (deve
ser lido em latim, como oposição a ”Minor”, e não
como termo militar), marcantes e incontornáveis.
• Logo em 1956, mal tinham começado a reunir
(as crónicas demoras oficiais deste País tinham arrastado a tomada de posse para o dia 22 de Maio)
chegou, finalmente, o já desde há muito tempo tão
reclamado Novo Estatuto da Ordem dos Médicos (Decº Lei nº 40.651 de 21/6/1956).
Entre os múltiplos aspectos, de maior ou menor
relevância, este novo Estatuto vem, acima de tudo,
e satisfazendo uma já também antiga “reclamação”
da Corporação, proceder à transferência para a esfera da Legalidade Judicial toda a já tradicional prática Deontológica Médica e do conteúdo do seu
respectivo articulado Disciplinar.
Dentro dessa filosofia, nasceram então os Conselhos Disciplinares Regionais e o Conselho Superior Disciplinar (este, junto do Conselho Geral, em Lisboa) dotados de autonomia em relação
aos órgãos directivos da Ordem.
Na busca de uma garantia de uma melhor prática,
a Presidência do Conselho Superior Disciplinar fi-

ÁLVARO MENDONÇA DE M OURA
cou reservada a um magistrado judicial, não médico, portanto. Esse primeiro magistrado, designado
pelo Conselho Corporativo, foi João dos Santos
Carvalho Júnior.
No Porto, e de acordo com o artigo 53º do referido
Estatuto, procedeu-se, nesse ano de 1956, à eleição do primeiro Conselho Disciplinar Regional do
Porto, que ficou assim constituído: Américo Pires
de Lima; Armando dos Santos Pinto Pereira; Carlos Augusto Gonçalves Areias; José Augusto
Miranda Romariz e José Ruiz de Almeida Garrett.
A posse deste primeiro Conselho Disciplinar foi
conferida no dia 23 de Julho de 1956, mas ele ficou “paralisado” durante meses, pois o Regulamento Disciplinar, mais uma vez por virtude das crónicas e institucionais demoras, só em Abril de 1957
foi aprovado.
Para complicar e atrasar ainda mais todo o processo, Américo Pires de Lima decidiu resignar das funções que desempenhava. Em sua substituição elegeu-se o colega Fernando Sarmento Pimentel das
Neves, “a quem foi imediatamente conferida a posse
em acto muito concorrido”.
Depois desta entrada, para a Presidência do Conselho Disciplinar foi Santos Pereira o escolhido.
Naturalmente, em 1959, voltaram novas eleições,
e o segundo Conselho Disciplinar Regional do
Porto ficou constituído por também novos elementos: Abel Sampaio da Costa Tavares; Alberto Francisco Vilares Lagoa; Fernando José Sarmento
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Pimentel das Neves; José Maria Rodrigues de Carvalho e Luís António de Sá Macias Teixeira.
• A Matéria Médica é, como todos sabemos, cada
vez mais, tão vasta e tão profunda que nunca haverá ensino único capaz. Se à Medicina Interna acrescentarmos a Cirurgia e as Especialidades, teremos
então um desafio infinito, isto é, sem fim, e compreenderemos porquê o Ensino Oficial sempre viveu e viverá em crise... permanente... e irremediavelmente a reboque das iniciativas particulares,
sempre mais lestas.
Por tudo isso, um outro princípio importante e bem
consequente do novo Estatuto foi a consagração
da obrigação da acção formativa profissional e cultural da Ordem dos Médicos, instituindo uma Comissão encarregada da organização dos também já
consagrados Cursos de Aperfeiçoamento Médico-Sanitário. Essa Comissão era constituída por
dois membros do Conselho Regional e mais três
Delegados dos Ministérios da Educação, das
Corporações e do Sub-Secretariado da Assistência
Social. Ficaram para a história como os primeiros
Delegados Médicos Governamentais de tal Comissão: António Ferraz Júnior, João de Melo Soares e
José Cabral.
Na verdade, a partir da constituição desta Comissão, e, naturalmente, das novas verbas disponíveis
(entre as quais “um importante subsídio da
Gulbenkian”), os Cursos de Aperfeiçoamento passaram a ter características diferentes, com tendência para cursos de curta duração e para a primazia
dos debates em mesa redonda, sobre temas fundamentalmente práticos.
A “intromissão” das Especialidades foi inevitável.
Assim, por exemplo, no ano de 1961 realizaramse o XIII Curso de Aperfeiçoamento Médico-Sanitário (em Novembro, com a duração de 12 dias
e a participação de 31 médicos, todos subsidiados)
e mais dois Cursos de curta duração: um de

Anestesiologia (5 dias de duração, com 4 médicos, todos subsidiados) e outro de Pediatria (frequentado por 18 médicos, também todos subsidiados, durante 2 dias).
Para Dezembro do mesmo ano de 1961, chegaram
a ser organizados mais dois Cursos: um de OrtoTraumatologia (com a duração de 9 dias, frequentado por 10 médicos) e um de Oftalmologia (de 3
dias para 10 médicos). Estes dois últimos cursos,
por razões de força maior, tiveram que ser deslocados para Janeiro seguinte.
Esta minha deliberada referência a estes detalhes
apenas obedece à vontade de documentar a intensidade do labor, tanto dos organizadores como dos
participantes, mas também à extensão dos assuntos escolhidos e versados, assim como as Especialidades predilectas contemporâneas.
• Em 1958, igualmente após as mais diversas e repetidas reclamações justificadas, foi oficialmente
criado um novo Ministério: o da Saúde e Assistência, que foi entregue à responsabilidade do jurista Henrique Martins de Carvalho, o qual, para
revelar publicamente as suas intenções dialogantes
com a Ordem dos Médicos, pouco depois da sua
tomada de posse, decidiu-se a visitar a sede nacional da Corporação Médica. Que bem que caiu tal
primeiro gesto do primeiro Ministro da Saúde de
Portugal. Outros tempos.
• Ainda em 1958, despontou o chamado Movimento dos Novos, que iniciado em Lisboa por um
corajoso grupo de uma vintena de médicos, prontamente alastrou aos restantes Conselhos Regionais,
aos médicos de todas as idades e de todo o País, e
culminou com a apresentação, em 1962 (pelo que
voltarei a falar dele), do determinante Relatório das
Carreiras Médicas, “documento impressionante,
que honra (ou honrou, se acaso vier a ser destruido, como parece estar na mente de alguns
pensantes) a medicina e os médicos portugueses”.

Um aspecto panorâmico do grandioso Hospital Escolar do Porto, agora inaugurado, onde se instalará condignamente a Faculdade de Medicina e
que virá a desempenhar uma relevante acção assistencial no Norte do País.
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A estátua do Prof. Ricardo Jorge assinala a entrada do
novo Hospital Escolar, numa justa e expressiva homenagem a quem foi um dos mais eminentes Mestres da Medicina Portuguesa.

Ainda que tenhamos que voltar a este tema, não
quero deixar de registar, desde já, o quanto impressionantes foram a mobilização e adesão dos
médicos de Norte a Sul de Portugal a esta cruzada.
Chegou a haver Assembleias com a presença física
de mais de 900 médicos, e algumas dessas
Assembleias prolongaram-se até altas horas da
madrugada: no Porto houve uma que durou até às
2 horas, mas em Lisboa uma houve que se estendeu até às 5 horas da manhã.
• Em 1959, a segunda maior cidade do País, cognominada de Mui Antiga, Nobre, sempre Leal e Invicta cidade do Porto, passou finalmente a dispôr
de mais um exemplo de uma outra reclamaçãoexigência igualmente já muito antiga: uma nova
unidade Hospitalar, construída de raiz, em cujo
bloco ficaria também instalada a Faculdade de
Medicina. O velhinho Hospital de Santo António,
propriedade da Misericórdia do Porto, que sempre
albergou a Escola, desde o tempo de D. João VI,
em 1825, iria ser, ao fim de 134 anos, aliviado de
tão pesada carga.
Foi em 24 de Junho (dia de S. João) de 1959 que
se procedeu à inauguração do novo Hospital Es-

colar de S. João, réplica ligeiramente amputada
do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
Para o abrilhantamento e solenidade do acto, assim como não menos realce político do mesmo,
deslocou-se à “Invicta Capital do Trabalho” o Presidente da República, que ali era aguardado pelos
Ministros do Interior, da Educação Nacional, das
Obras Públicas, da Saúde e Assistência, da Economia, e por muitas outras individualidades de destaque, entre as quais o Reitor da Universidade,
Amândio Tavares, o Director da Faculdade de Medicina, Ernesto Morais e o Presidente da Comissão
Instaladora e Catedrático da mesma Faculdade,
Hernâni Monteiro.
• Como é fácil de compreender e concordar com
pessoas clarividentes e experientes, como o ex-Bastonário Carlos Ribeiro, quando disse que “um Presidente sem poder é como um pastel de nata”, também fácil é de compreender que o CR do Porto da
OM, sempre que os seus associados se queixavam
de algo, tenha passado o tempo a repetir-se, queixando-se, também ele, da sua própria falta de poder de decisão, remetendo para o CG em Lisboa (o
único com poder e o único interlocutor com o Estado) todas as culpas do cartório.
Foi esta a atmosfera, os termos e os argumentos
que sempre rodearam, durante anos, desde a
nacitura da Corporação Médica, o problema dos
Serviços Hospitalares Idóneos, assim como o da
realização dos Exames para Especialista, na cidade
do Porto.
Foi preciso chegar-se a 1960, na regência, pois, de
Álvaro Mendonça de Moura, para, “pela primeira
vez na história da Ordem, ter sido possível conseguir a realização de alguns exames de especialistas
na cidade do Porto, inestimável benefício para aqueles colegas que assim se pouparam a incómodas e
dispendiosas deslocações à capital do País”. Esses
primeiros exames realizados pelo CR da cidade do
Porto foram os de Ginecologia (7 candidatos) e de
Estomatologia (6 candidatos). Lá diz o povo para
as situações similares desta indigência: “mais vale
tarde que nunca” e “mais vale pouco que nada”.
Em chegando a este ponto desta história apetece
reclamar os nomes destes médicos inauguradores,
tanto dos candidatos como dos componentes dos
júris. Vamos, porém, ter que esperar por melhores
oportunidades para obter a satisfação de tais desejos, porque joeirar, na História da Ordem dos Médicos da cidade do Porto, para a elaboração de uma
História Médica Portuense, não é fácil, nem sempre bem sucedido. Não porque escasseiem os temas, mas… pelo oposto.

nortemédico

Fotografia António Pinto

CP ENTROC HISTÓRICO
H
!
ATRIMÓNIO ULTURAL DA UMANIDADE

RAZÕES É O QUE NÃO FALTAM PARA VISITAR GUIMARÃES, A CAPITAL DE PORTUGAL
DE OUTROS TEMPOS, DE QUANDO O REINO
PORTUGUÊS ESTAVA CIRCUNSCRITO AO

CONDADO PORTUCALENSE. AO QUE PARECE FOI AQUI QUE NASCEU PORTUGAL,
NO SÉCULO XII, E A CIDADE MEDIEVAL
CONSERVA NOS MONUMENTOS A MEMÓRIA
DESSES TEMPOS. E AGORA O CENTRO HISTÓRICO É PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE. PARABÉNS!

DE GUIMARÃES
Com um centro histórico de meter inveja a muitas cidades pelo país fora, Guimarães soube aliar o progresso à
conservação do património e o resultado é uma aliança
perfeita entre o presente e o passado. Junta-se um trabalho de reabilitação, que tem vindo a ser feito há mais
de uma década, a uma arquitectura urbanística com mais
de dez séculos e temos uma verdadeira obra de arte consagrada recentemente pela UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura)
como Património Cultural da Humanidade, uma distinção que se veio juntar a outras três: o Prémio Europa
Nostra (1985); o primeiro Prémio da Associação dos
Arquitectos Portugueses (1993) e o Prémio da Real Fundação de Toledo (1996).
A zona classificada integra o conjunto formado pelo
castelo e área envolvente e pelo espaço intra-muralhas
onde vivem mais de 500 famílias e estão registrados 231
estabelecimentos comerciais. Chegou a ser considerada a hipótese de não incluir na zona classificada pela
UNESCO o castelo e o espaço circundante por se encontrar separado do tecido urbano medieval, mas estes
monumentos acabaram por fazer igualmente parte do
património cultural mundial.

U M PASSEIO

PELA HISTÓRIA

O que sugerimos é que aproveite um destes finsde-semana e tenha um reencontro com o nosso
passado. Então, já em Guimarães procure o Largo
do Toural, facilmente identificável pela fonte com
a estátua de Maria da Fonte no local onde outrora
esteve D. Afonso Henriques. Nesta zona procure a
Igreja de S. Domingos, um monumento do século
XIV, onde funciona o Museu Martins Sarmento, com
uma vasta coleção de objectos pré e proto-históricos, romanos, celtiberos e visigóticos, bem como
um conjunto de peças etnográficas de Portugal e
países africanos de expressão portuguesa. Depois
desta viagem pelas nossas origens mais remotas,
há que passar pela Porta da Vila, subir a Rua da
Rainha, ornamentada por inúmeros palacetes, e desembocar no Largo da Oliveira. Este espaço agora
"imortalizado" no spot publicitário de uma cerveja
nacional representa, juntamente com a Praça de
Santiago, o núcleo do centro histórico e, há que
dizê-lo, constitui um dos mais bonitos arranjos urbanístico de um centro histórico em Portugal.
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Voltando ao percurso, vale a pena passar os olhos
pela fachada da velha casa senhorial onde funciona agora a Pousada Nossa Senhora da Oliveira. A
igreja com o mesmo nome, edificada durante o século XIV para celebrar a vitória de Aljubarrota sobre os espanhóis, não passa despercebida, bem
como o oratório gótico e um cruzeiro que comemoram a vitória de portugueses e espanhóis, desta
vez unidos, contra os exércitos mulçumanos durante a batalha do Salado. No claustro da igreja
encontra-se o Museu Alberto Sampaio que para
além do pelote de malha usado por D. João I em
Aljubarrota e o altar de prata capturado aos
castelhanos nesta batalha exibe uma variada colecção de jóias, peças arqueológicas e várias obras de
arte sacra.
De volta ao Largo da Oliveira seguimos pelos pórticos para a Praça de Santiago ladeada pelas coloridas fachadas, repletas de flores. Do emaranhado
de ruas e ruelas que saem desta praça é conveniente seguir pela Rua Santa Maria e não deixar de reparar nos inúmeros solares valiosos, sem falar no
Convento de Santa Clara, onde funciona a Câmara
Municipal, e na igreja do Carmo, detentora de uma
colecção de talhas douradas.
Daqui até à colina que alberga o Castelo, a Igreja
de S. Miguel e o Paço dos Duques, ainda é um
esticão, mas não vai querer deixar de parte os verdadeiros símbolos do berço da nação, pois não?
Aliás, se nem a sugestão de não integrar estes monumentos e a área envolvente na zona classificada
como Património Cultural da Humanidade foi aceite, quem somos nós para os deixar de lado...
Então, lá está o castelo levantado entre o ano 950 e
968 por ordem da condessa Mumadona, viúva do
conde Hermenegildo Mendes, para defender a povoação dos ataques mulçumanos e normandos. É
o mesmo castelo onde terá nascido D. Afonso
Henriques e que suportou vitoriosamente um duro
cerco castelhano no reinado de D. Fernando I e o
mesmo que demorou a render-se a D. João I, em
1385. Próxima da fortaleza fica a Igreja Românica
de S. Miguel, do século XII, que guarda uma antiga pia baptismal que a tradição diz ter sido aquela
em que D. Afonso Henriques foi baptizado. Mais
abaixo o imponente Paço dos Duques de Bragança
deixa antever a inspiração das grandes construções
senhoriais de França, mais propriamente da
Borgonha, que o primeiro Duque de Bragança conheceu pessoalmente. Actualmente o Paço Ducal
funciona como residência oficial do presidente da
República e museu, onde pode ser apreciada uma
coleção de arte popular, tapetes, porcelanas e pinturas. Não muito longe avista-se a estátua de D.
Afonso Henriques da autoria de Soares dos Reis,
inaugurada em 1874.
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D ORMIDAS E CO MIDAS
Existem várias infra-estruturas de apoio turísitico
na cidade, incluindo no centro histórico. A Pousada Nossa Senhora da Oliveira (253 514 157) é uma
solução para quem quiser viver o ambiente de uma
antiga casa senhorial e saborear a gastronomia da
região: o bacalhau gratinado à Vimaranense, ou o
arroz de frango Pica no Chão e o leite creme queimado como sobremesa.
A Pousada de Santa Marinha (253 514 453), que
deve o nome a um convento do século XII modificado posteriormente, fica situada na encosta do
monte da Penha. Num ambiente calmo pode
deliciar-se com um caldo verde com broa, bacalhau recheado com presunto, rojões à Minhota e
para sobremesa arroz doce.
O Hotel Guimarães (253 424 800), o Hotel Residencial Toural (253 517 184), ou o Hotel Fundador (253 422 640) são outras soluções para pernoitar.
A oferta de restaurantes também é grande. Experimente alguns no centro histórico como o EL Rei,
ou a Cozinha Regional Santiago, mais conhecida
por "Carramão", na Praça de Santiago, e sinta o

gosto da comida caseira; ou o Migas na Av. de Londres se tem preferência por rodízio ou picanha. Para
uma cozinha mais elaborada procure o Formigas,
junto ao complexo desportivo do Vitória de Guimarães.
Se lhe apetecer uma noite mais ousada experimente o Ultimatum Jazz Café, que para além do restaurante com as especialidades misto de caça, posta
barrosã e arroz de tamboril tem música ao vivo,
bar e discoteca.
nortemédico

Texto Carla Fonseca • Fotografias Câmara Municipal de Guimarães.
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INFORMAÇÃO
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RELAÇÕES COM
O MINISTÉRIO
DA SAÚDE
Na sequência das afirmações do Dr. António Correia de Campos a seguir transcritas textualmente
(“TEMOS SEMPRE RECURSO A MÉDICOS ESTRANGEIROS QUE TÊM VINDO, SOBRETUDO, NAS REGIÕES FRONTEIRIÇAS,
JOVENS MÉDICOS DE ESPANHA. QUE TÊM, DE RESTO, UM COMPORTAMENTO EXEMPLAR. SÃO PRESCRITORES ATÉ
MAIS SÓBRIOS, NORMALMENTE, QUE OS PRESCRITORES NACIONAIS. PRESCREVEM POR NOMES GENÉRICOS CURIOSAMENTE...”), o Conselho Regional do Sul anunciou em comunicado público o corte de relações daquela
Secção Regional da Ordem dos Médicos com o em-Ministro Correia de Campos. O Conselho Regional do Norte secundou, de imediato, a posição do Conselho Regional do Sul, tendo anunciado perante a perspectiva de uma visita do Dr. Correia de Campos às instalações da Ordem dos Médicos, no
Porto, que este encontraria a Bandeira da Ordem dos Médicos a meia haste e as portadas da Ordem
dos Médicos encerradas, em sinal de protesto simbólico. Sob proposta do Conselho Regional do
Norte, o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos aprovou o texto emanado pelo Conselho Regional do Sul acima referido e que passou, por isso, a ser a posição oficial da Ordem dos
Médicos em relação ao em-Ministro Correia de Campos (Documento 1). As posições assumidas
pelo Conselho Regional do Norte relativamente àquela entidade foram objecto de condenação formal
pelo Prof. Doutor Sobrinho Simões. A posição daquele Colega bem como a resposta do Conselho
Regional estão transcritas nos Documentos 2 e 3, respectivamente.
Conhecidos que foram os resultados eleitorais, e face às suas implicações na política de saúde, entendeu o Conselho Regional do Norte efectuar um comentário público dos mesmos, o qual consta do
Documento 4. No Documento 5 transcreve-se o texto da Conferência de Imprensa dada por este
Conselho sobre a intenção anunciada pelo Dr. Correia de Campos, enquanto porta-voz de partido
Socialista, de criação de “farmácias sociais” e a política de dispensa de genéricos nas mesmas.

DOCUMENTO 1

Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde, numa das
múltiplas visitas a hospitais com que tem preenchido
o tempo do seu mandato, entendeu mais uma vez dirigir aos médicos comentários insultuosos.
Neste caso, visitava mais uma unidade de saúde, quando aproveitou para, perante as câmaras, como gosta,
expor as suas ideias sobre a melhor qualidade dos
médicos espanhóis, por comparação com os portugueses.
É óbvio que o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos não reconhece ao Senhor Ministro,
dada a sua inexistente formação em termos de saúde,
qualquer competência para avaliar a qualidade do acto
médico.
É óbvio que se a intenção do Senhor Ministro era provocar a reacção dos médicos indignados com o insulto, e com isso melhorar o que pensa ser a sua imagem
pública, não lhe daremos tal prazer pois, como é sabido, até para insultar é necessário ter crédito bastante.
É óbvio que ao afrontar gratuitamente os médicos
portugueses e ao provocar um inevitável conflito
transnacional, tão estúpido quanto indesejável, o Se-

nhor Ministro revela a sua total incapacidade para o
exercício do cargo que não resistiria a qualquer análise comparativa com congéneres seus de qualquer país
europeu, africano ou asiático.
Perante tão óbvios factos o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos decide:
– Lavrar o seu protesto formal pela desconsideração
com que os médicos portugueses mais uma vez são
tratados pelo Senhor Dr. António Correia de Campos.
– Esperar do Senhor Dr. Ferro Rodrigues um esclarecimento sobre as suas intenções de manter no cargo o
mencionado político no caso de vitória eleitoral do
Partido Socialista, afim de que os médicos possam
optar conscientemente em 17 de Março.
– Cortar relações com o Senhor Dr. António Correia
de Campos enquanto Ministro da Saúde e Presidente
do Instituto Nacional de Administração até à sua desejável demissão efectiva dos mencionados cargos.
Porto, 19 de Fevereiro de 2002.
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
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DOCUMENTO 2

CARTA DO PROF. DOUTOR SOBRINHO SIMÕES RELATIVA À ENTREVISTA DO
PRESIDENTE DO CRNOM AO NÚMERO 9 DA REVISTA NORTE MÉDICO
Ex.mo Senhor
Dr. Miguel Leão
Presidente, CRNOM
Porto, 11 de Fevereiro de 2002
Caro Dr. Miguel Leão
De regresso ao Porto, no sábado, vi-me confrontado em plena
viagem com uma série de notícias que o davam como tendo
insultado o Ministro da Saúde. Dois jornais citavam-no também como tendo afirmado que caso o Ministro tencionasse almoçar no Restaurante da Ordem mandaria pôr a bandeira a meiahaste e fechar as portas e janelas.
No correio que me esperava à chegada a casa estava o último
número da Revista da Secção Regional do Norte da O.M. que
ostentava na capa “A prioridade é impedir que o ministro da
saúde sobreviva politicamente”, Miguel Leão, presidente do CRNOM, à nortemédico. O texto da entrevista faz, infelizmente,
jus ao título.
Em qualquer circunstância ficaria sempre tristíssimo por ver o
representante dos médicos do norte – em quem não votei mas
que sempre procurei respeitar mesmo quando discordei das suas
opções e atitudes – a ter um comportamento que nos diminui a
todos.
Acontece que nesse número da Revista o Dr. Maia Gonçalves dá

DOCUMENTO 3

conta da Festa da Consagração da Medicina “indubitavelmente a de mais elevada significação e de mais relevante
valor a registar na sua história”, realizada em Dezembro
de 1954 sob os auspícios da O.M.. Um dos três homenageados, o senhor que está no meio da foto 7, era o meu
bisavô do Bombarral que, tal como o meu bisavô de
Arouca, fazia clínica geral. Depois deles também o meu
avô, o meu pai e o meu tio foram, como agora são a minha
mulher, a minha irmã e os meus filhos, médicos.
Não lhe escondo que esta coincidência contribuiu para
aumentar o meu mal estar em relação às suas afirmações e
ao seu comportamento, pois tive sempre, como os meus
familiares e, tenho a certeza, a grande maioria dos nossos
colegas, um enorme orgulho em ser médico. Pelo que isso
significava e, para mim, continua a significar, em termos
intelectuais, afectivos, culturais e de respeito pelos outros.
É assim com pena que lhe venho dizer que me sinto envergonhado, enquanto médico, pelas suas atitudes. Desculpe a rudeza mas não consigo exprimir-me de outro
modo: a portar-se desta maneira o Sr. Dr. Miguel Leão
desqualifica-nos de uma forma intolerável.
Com os cumprimentos
Dr. Manuel Sobrinho Simões
Cc/ para o Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos

RESPOSTA DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL NORTE À CARTA DO
PROF. DOUTOR SOBRINHO SIMÕES
Ex.mo Colega:
Com a clareza de opiniões que o caracterizam, enviou-me Vossa
Ex.ª uma carta condenatória relativa às posições que assumi relativamente ao Dr. Correia de Campos, aproveitando como justificativo a invocação de uma história familiar demonstrativa da
sua ligação à Medicina e explicando porque não havia votado
nos corpos gerentes que integro.
Sei que a clarividência intelectual de Vossa Ex.ª é o único motivo para que não tivesse votado nos actuais corpos gerentes da
Ordem dos Médicos. Sei que para esse facto não o moveram
razões pessoais, directas ou motivadas por terceiros. Sei que,
como diz, sempre respeitou as funções que exerço e sei que
sabe que idêntico respeito é retribuído.
Estou, assim, à vontade para invocar o orgulho de ser médico,
da mesma forma que Vossa Ex.ª invoca. Por duas razões: porque o meu pai também era médico e porque tive o privilégio de
ter o seu como Mestre e Professor.
É exactamente em nome desse orgulho que assumi as posições
que citou e que correspondem, exactamente, à verdade do meu
pensamento e do meu estilo. Gosto de fazer o que penso e de
fazer o que digo. E quando o Dr. Correia de Campos produz as
afirmações que cito textualmente (“TEMOS SEMPRE RECURSO A MÉDICOS ESTRANGEIROS QUE TÊM VINDO, SOBRETUDO, NAS REGIÕES
FRONTEIRIÇAS, JOVENS MÉDICOS DE ESPANHA. QUE TÊM, DE RESTO,
UM COMPORTAMENTO EXEMPLAR. SÃO PRESCRITORES ATÉ MAIS SÓBRIOS, NORMALMENTE, QUE OS PRESCRITORES NACIONAIS. PRESCREVEM

POR NOMES GENÉRICOS CURIOSAMENTE...”) sei que o que o
digo e o que faço corresponde àquilo que os médicos esperam de quem democraticamente os representa.
Neste aspecto temos diferente representatividade de opiniões. Vossa Ex.ª integra a minoria de 27% dos médicos
que não votaram nos corpos gerentes da SRN da Ordem
dos Médicos. Eu tenho a honra e o dever de representar
os 73% que preferiram votar pela positiva na equipa que
tenho o privilégio de integrar. É essa vontade que me orgulho de representar, como muitos outros que representam, por eleição democrática, as mais variadas instituições e comunidades médicas, universitárias, cívicas e políticas do nosso País.
Permita-me finalmente que o informe que a Revista Nortemédico irá publicar a carta de Vossa Ex.ª, acompanhada
desta resposta. Em nome de uma normal e esclarecedora
divergência de opiniões e comportamentos relativamente
às políticas e às afirmações do Dr. António Correia de Campos que deve ser pública e evidentemente notória para
que a democracia continue a funcionar.

Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)
Porto, 19 de Fevereiro de 2002
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RELAÇÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DOCUMENTO 4

A POLÍTICA DE SAÚDE DO ÚLTIMO GOVERNO DO PARTIDO SOCIALISTA E OS
RESULTADOS ELEITORAIS.
Nota de Imprensa do Conselho Regional do Norte da OM de 17 de Março de 2002.

No momento em que já são conhecidas as implicações
políticas directas dos resultados eleitorais, entendeu este
CR proceder a um comentário público aos mesmos,
face às suas implicações na política de saúde.
Não podendo sequer a atrever-se a ofuscar as naturais
manifestações partidárias, esta posição pública resulta,
essencialmente, do facto de várias questões polémicas
relacionadas com a Saúde terem sido protagonizadas
pelo Dr. António Correia de Campos, o Ministro da
Saúde do Governo cessante.
É também do conhecimento da opinião pública que
aquelas questões polémicas foram originadas pelos
dislates do Dr. António Correia de Campos, aliás em
claro contraponto com aquilo que tinham sido as ideias e os estilos das primeiras opções do Eng. António
Guterres, como se comprova por aquilo que foram as
iniciativas políticas das ex-Ministras Maria de Belém
Roseira e Manuela Arcanjo.
É ainda opinião deste Conselho Regional que grande
parte do fracasso eleitoral do PS pode e deve ser imputado às opções na área da Saúde protagonizadas pelo
Dr. António Correia de Campos e ao facto do Dr. Ferro
Rodrigues ter cometido um tremendo erro político ao
dar a entender que o ministro mais impopular do Governo do Eng. António Guterres, o Dr. Correia de Campos, poderia vir a ser, de novo, o Ministro da Saúde de
um novo Governo do PS.
Não é pois de admirar que este Conselho comente este
resultados à luz daquilo que é a posição do CNE da
Ordem dos Médicos “de cortar relações com o Dr. Correia de Campos, enquanto Ministro da Saúde, e de esperar do Dr. Ferro Rodrigues um esclarecimento sobre
as suas intenções de manter no cargo o mencionado
político no caso de vitória eleitoral do Partido Socialista, afim de que os médicos possam optar conscientemente em 17 de Março”.
Chegado ao fim o consulado do Dr. Correia de Cam-

pos importa que o novo governo, apoiado por uma
nova maioria política, inicie as reformas da saúde, em
concertação com todos os profissionais de saúde, e,
em particular com os médicos. Importa que o novo
governo e a maioria política que o vier a apoiar tenham a sensibilidade para perceber que os médicos e
os doentes estão essencialmente unidos. Importa que
o novo governo perceba que é possível cativar os médicos através de medidas que promovam a sua autoestima, nomeadamente através da regulamentação do
acto médico, da definição de receita médica, da criação de garantias relativas às intervenções disciplinares, da hierarquização clara dentro das equipas de saúde ou da reformulação dos internatos médicos. Importa que o novo governo e a respectiva maioria política
percebam contudo que os médicos não estarão disponíveis para aceitar mais insultos, ainda que vestidos de
outras roupagens políticas, e que também nunca aceitarão medidas que possibilitem a legalização de práticas medievais (vulgarmente designadas por medicina
alternativa) ou uma política de medicamento que permita a substituição das suas prescrições, em quaisquer
farmácias, sejam elas ditas sociais ou não.
É, portanto, em clima de esperança, que este CRN espera a nomeação do novo governo e a sua constituição. Estamos certos que os médicos saberão responder
aos desafios positivos que lhe poderão ser colocados.
Estamos certos que as associações representativas dos
médicos saberão contribuir para a melhoria da saúde
dos portugueses e sabê-lo-ão tanto mais quanto maior
for a capacidade de concertação dos novos governantes
e do novo Governo. Assim o queira e o possa pôr em
prática a nova maioria política saída destas eleições. A
bem de Portugal e dos portugueses, seja qual for a sua
constituição partidária.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 17 de Março de 2002

COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE MEDICINA INTERNA
Assembleia Geral
Nos termos dos Artºs 7º § 5 a) do Regulamento Geral dos Colégios das Especialidades e 18º § 1 do Regimento do
Colégio da Especialidade de Medicina Interna foi convocada a Assembleia Geral deste Colégio.
Data e hora: 24 de Maio de 2002, 6ª feira, às 18h00
Local: Grande Auditório dos Hospitais da Universidade de Coimbra
Ordem de Trabalhos: Informações; discussão e votação do Projecto de Revisão do Regimento do Colégio da Especialidade proposto pelo Conselho Directivo.
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DOCUMENTO 5

DISPENSA DE GENÉRICOS: O DR. CORREIA DE CAMPOS, PORTA VOZ DO PARTIDO SOCIALISTA PARA SAÚDE, ENGANA OS PORTUGUESES.
Conferência de Imprensa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
1 – Como é do conhecimento público, o Dr. Correia de Campos,
porta-voz do Partido Socialista para a Saúde, tem vindo a anunciar a intenção de vir a proceder à criação de farmácias ditas sociais.
2 – Não se conhecendo o regime jurídico daqueles estabelecimentos quanto a atribuição de alvarás, localização geográfica por
capitação, propriedade, forma de direcção técnica, controlo de
qualidade, forma de dispensa de medicamentos e respectivas margens de lucro, o conceito avançado pelo Dr. Correia de Campos é
puramente demagógico, como, aliás, é seu hábito. Mas se o sistema é tão bom, há que perguntar porque é que o Dr. Correia de
Campos não criou aquele tipo de farmácias enquanto era ministro. Ou será apenas porque o Dr. Correia de Campos estava embotado enquanto dependia do Eng. António Guterres e
por isso não podia dar curso completo aos seus desmandos?
3 – Das intervenções do porta-voz do PS para a Saúde e das informações veiculadas pela comunicação social ficou patente:
– que aquelas farmácias não pagarão impostos;
– que dispensarão medicamentos por unidose;
– que dispensarão genéricos com maior facilidade;
– que usufruirão do direito de substituição da prescrição médica;
– que dependerão de instituições de solidariedade social;
– que dos 79 genéricos propagandeados pelo Ministério da Saúde e suas 471 apresentações, apenas estão disponíveis para
dispensa ao público 37 substâncias activas e 154 apresentações.
4 – Apesar da prolixidade verbal do porta voz do PS para a Saúde,
ficou por esclarecer:
– se os medicamentos vendidos naquelas farmácias terão preço
igual ou inferior aos dos medicamentos vendidos em outras
farmácias;
– o que se entende por instituições de solidariedade social.
5 – Percebem-se agora as decisões do Dr. Correia de Campos
enquanto era Ministro da Saúde e também as suas futuras
intenções :
– ao impedir a publicação da legislação sobre receita médica
da autoria da sua antecessora, Prof. Doutora Manuela Arcanjo, visava apenas abrir o caminho para a substituição
da prescrição médica nas farmácias sociais, usando como
aliciamen-to o fornecimento de genéricos em condições
economicamente vantajosas para aquelas farmácias;
– alterar o regime jurídico de todas as farmácias, consideradas comerciais pelo Partido Socialista, de forma a permitir a substituição generalizada da prescrição médica e a
entrega das mesmas a entidades estranhas à profissão de
farmacêutico;
– criar um monopólio limitado de prescrição de genéricos a
ser gerido por instituições designadas de solidariedade
social.
6 – De tudo isto resulta claro que a actual campanha promocional
de genéricos por parte do Dr. Correia de Campos é uma falácia
que visa, não o interesse público, mas apenas a satisfação de grupos de influência que poderão controlar, dirigir ou gerir as designadas instituições de solidariedade social. Ou seja, antes de desaparecer do governo fantasma em que participa, o Dr. Correia de
Campos não se satisfaz com a angariação de empregos para Directores de Hospitais e Directores Clínicos da sua confiança (ou seja

“more jobs and more boys”), caso estes venham a ser nomeados. Quer por isso alargar o seu séquito de comissários
políticos entregando-lhes a gestão ou a propriedade das farmácias sociais e aumentar-lhes as benesses.
7 – Percebe-se agora o que pretende o Dr. Correia de Campos ao promover, com os impostos dos portugueses, os genéricos que não existem no mercado e que, por isso mesmo,
quando prescritos, não podem ser dispensados: angariar mercado e financiamento para os seus amigos, os futuros patrões das farmácias sociais. Percebe-se agora o que queria
dizer o Dr. Ferro Rodrigues quando anunciou que pretendia obrigar os médicos a prescrever genéricos a partir de
2003. Percebem-se, ainda e finalmente, a verdadeira finalidade das medidas propostas pelo PS: fazer com que a população portuguesa deixe de ser tratada pelos médicos para
passar a ser tratada por quem tem interesses comerciais na
venda de medicamentos.
Porto, 8 de Fevereiro de 2002
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
TELEMEDICINE
Integration of Health Telematics
into Medical Practice

— 22 a 25 de Setembro —

Sobre o patrocínio da Sociedade Internacional de
Telemedicina, realiza-se de 22 a 25 de Setembro, em
Regensburg, Alemanha, a 7ª Conferência Internacional sobre Telemedicina. Em http://www.ict2002.org
pode encontar uma informação detalhada sobre este
evento. Os interessados podem ainda usar os seguintes contactos:
[Secretariado Científico]:
Scientific Office ict2002, Dep. of Trauma Surgery,
Univ. of Regensburg Medical Center, 93042
Regensburg, Germany
Telef.: +49-941-944-6818
Fax: +49-941-944-6996
E-mail: scientific.office@ict2002.org
[Secretariado da Organização]:
EUROKONGRESS
Isartorplatz 3, 80331 Munich, Germany
Telef.: +49-89-210 986-0
Fax: +49-89-210 986-98
E-mail: congress.office@ict2002.org

INFORMAÇÃO

ARBITRAGEM E
MEDIAÇÃO
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DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE ARBITRAGEM DO CONSELHO NACIONAL
DAS PROFISSÕES LIBERAIS.

A MEDIAÇÃO COMO FORMA ALTERNATIVA OU
ADEQUADA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
POR

JOSÉ ALVES PEREIRA
PRESIDENTE DO CENTRO DE MEDIAÇÃO, PERITAGENS E ARBITRAGENS
VOLUNTÁRIAS DO CONSELHO NACIONAL DE PROFISSÕES LIBERAIS

I - INTRODUÇÃO
Tendo a sua origem em práticas ancestrais, a Mediação
tem conhecido, recentemente, um enorme ressurgimento
e uma atenção muito particular por parte das sociedades mais evoluídas, onde os sistemas judiciais e as instituições próprias do Estado de Direito se encontram mais
firmemente implantadas.
Começando por ser apenas, na sua essência, uma forma
de negociação assistida, a sua evolução conceptual e o
estudo profundo dos seus métodos e formas de procedimento vieram a conferir-lhe uma eficácia marcante podendo, hoje, ser encarada como uma forma corrente de
resolução de litígios, em alternativa aos Tribunais.
Essa eficácia leva a que seja actualmente merecedora de
atenção pelo poder político como uma área a desenvolver e fomentar, na medida em que permite retirar dos
Tribunais uma enorme carga de processos judiciais que,
resolvidos a montante pela Mediação, permitem aligeirar e agilizar a administração da Justiça.
Na sua essência, a Mediação é uma forma de resolução
de conflitos que permanece, em todo o seu percurso,
su-jeita ao total controlo e confidencialidade das partes.
É esse traço distintivo que, porventura, lhe vem a conferir, nos nossos dias, marcados pela necessidade de evitar nas relações, quer interpessoais, quer profissionais,
quer comerciais, a publicidade do litígio, um enorme
incremento.
A crescente não intervenção estatal nos mercados, o aumento das formas de auto-regulação, os custos e demora excessivos dos litígios judiciais, vieram contribuir para
um redobrado interesse nesta forma de resolução de

conflitos que, sendo simples na sua essência exige, porém, como veremos, a adopção de técnicas específicas e
uma adequada preparação para que se possa revestir de
eficácia.
II - CONCEITO DE MEDIAÇÃO
De uma forma simples, um conflito pode ser resolvido
pelas próprias partes no mesmo ou pode ser confiada a
terceiro a sua resolução. Ao primeiro grupo chamaremos, por comodidade, soluções não adjudicatórias e
ao segundo de soluções adjudicatórias.
A Mediação, como a conciliação em geral, inserem-se no
primeiro grupo, integrando-se no segundo os Tribunais,
sejam eles Judiciais ou Arbitrais.
O que aparece como verdadeiramente distintivo na Mediação é, por um lado, a intervenção de um terceiro,
com preparação adequada, que desenvolve esforços para
facilitar o acordo das partes quanto à solução do conflito, mantendo, nesses esforços, uma neutralidade e imparcialidade absolutas e, por outro, a decisiva opção pela
substituição da definição dos direitos das partes envolvidas pela busca dos reais interesses das mesmas e pela
composição desses interesses, a contento de ambas as
partes.
Chegamos, assim, a um conceito de Mediação que poderemos enunciar como sendo um processo de resolução de um conflito existente ou emergente mediante a
composição dos interesses das partes, conseguida pelas
próprias partes com o auxílio de um terceiro neutro e
imparcial o qual, facilitando essa composição de interesses, não decide, propõe ou sugere qualquer solução
para o litígio.
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III - OS PRINCÍPIOS-BASE DA MEDIAÇÃO
Enunciado o conceito, aprofundemos agora os princípios-base que, segundo a maioria dos autores, devem estar presentes e ser respeitados na Mediação.
São eles, fundamentalmente, quatro:
- O Princípio do Consenso.
- O Princípio da Neutralidade do Mediador.
- O Princípio da Confidencialidade.
- O Princípio da Adequada Qualificação do Mediador.
(i) O Consenso
A Mediação deve ser um processo voluntário o que
significa, desde logo, que as partes devem dispor de liberdade para optar pela Mediação, se o julgarem adequado, para pôr termo à Mediação em qualquer momento e para definirem, por acordo, a resolução do litígio a que eventualmente chegarem, nos termos que tiverem por convenientes.
Esta voluntariedade e liberdade das partes é, não só,
intrínseca à Mediação como constitui uma das condições essenciais do seu sucesso.
É certo que se vem assistindo, em alguns países, ao estabelecimento da chamada Mediação obrigatória, significando que é dado ao Tribunal o poder de, antes da
instauração de um procedimento judicial ou na pendência deste, forçar as partes a um exercício de Mediação,
com o auxílio de um Mediador normalmente indicado
pelo Tribunal.
Nestes casos, a Mediação funciona como um verdadeiro
pressuposto processual, impedindo as partes numa
causa de recorrer a Tribunal antes da sua realização.
Porém, mesmo nesses casos de voluntariedade reduzida
no que concerne ao início da Mediação, as partes continuam a dispôr de total discricionaridade para por fim a
esse processo, não chegando a um acordo e forçando,
assim, a solução judicial.
Convém referir, ainda, que ao mesmo tempo que se regista uma enorme taxa de sucesso nos casos em que a
iniciativa da Mediação compete inteiramente às partes
(apontada, nos países anglo-saxónicos como atingindo
os 80%), a Mediação obrigatória está longe de atingir
essa percentagem de êxito. Os melhores resultados
registados na Argentina, como país-tipo desse sistema,
ficam-se pelos 30%.
Saliente-se, a este respeito, a inovadora e curiosa solução introduzida na Ordem Jurídica Portuguesa pela recente Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, que criou os
Julgados de Paz.
Uma das funções dos referidos Julgados de Paz consiste
em “estimular a justa composição dos litígios por acordo das partes”.
Para tanto, é criado em cada Julgado de Paz um serviço
de mediação “que disponibiliza a qualquer interessado
a mediação, como forma de resolução alternativa de litígios”.
Não se opta por uma mediação imposta obrigatoriamente
mas antes por uma fase de pré-mediação, que se segue à
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recepção do pedido no Julgado de Paz e que tem como
objectivo “explicar às partes em que consiste a mediação e verificar a predisposição destas para um possível
acordo em fase de mediação.
E acrescenta-se (art.º 40º n.º 2 e 3) que, “afirmada positivamente a vontade das partes, é de imediato marcada a
primeira sessão de mediação”. Pelo contrário, “verificada
negativamente a vontade das partes, o Mediador dá desse facto conhecimento ao juiz de paz que designa data
para a audiência de julgamento”. Trata-se, assim, da
adopção de uma curiosa solução pedagógica, em que
um mediador intervém para, numa primeira fase, convencer as partes sobre as vantagens da Mediação.
Acrescente-se, porém, que nem essa fase de pré-mediação é obrigatória uma vez que é facultada a qualquer
das partes (art.º 49º n.º 1) a possibilidade de afastar a
sua realização.
(ii) A Neutralidade do Mediador
Um outro princípio fundamental prende-se com a neutralidade do Mediador.
Mais do que a mera imparcialidade, exige-se uma completa neutralidade. Com isto, quer-se significar que o
Mediador deve conduzir a Mediação, mas não pode intervir ou sugerir qualquer decisão para a mesma.
Essa neutralidade absoluta é requisito indispensável
da credibilidade do Mediador e da confiança que nele
depositam as partes para lhe confiarem, de forma aberta
e franca, as suas propostas de solução.
O Mediador é um construtor de pontes, mas não obriga
as partes ou as incita a atravessá-las. É necessário que,
de sua livre vontade, o desejem fazer.
Esta neutralidade – e o reconhecimento pelas partes da
mesma como base para uma confiança absoluta – é tão
importante que se deve, se necessário, prolongar as fases iniciais da Mediação até que se sinta como adquirida
essa confiança relativamente à neutralidade.
De igual forma, no decurso da Mediação, logo que o
Mediador sinta que a sua neutralidade está a ser posta
em causa, deve assumir como objectivo prioritário o restabelecimento da confiança. Se não o conseguir, a Mediação está ferida de morte.
(iii) A Confidencialidade
Igualmente fundamental é o princípio da confidencialidade. Por confidencialidade entende-se, aqui, que nenhum documento, declaração, observação, sugestão, atitude, acção ou omissão feito ou produzido durante a Mediação perante o Mediador ou pelo Mediador pode ser
utilizada subsequentemente seja para que motivo for e,
muito particularmente, para discussão em juízo do caso.
Não é fácil assegurar esta absoluta confidencialidade. Em
países onde a Mediação se encontra institucionalizada,
ela é assegurada por lei que estabelece a inadmissibilidade como meio de prova de tais depoimentos ou documentos produzidos durante a Mediação.
Na já citada recente Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho,
essa confidencialidade é consagrada no art.º 52º, pela
forma seguinte:
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“1. As partes devem subscrever, previamente, um acordo de mediação, nos termos do qual assumem que a
mediação tem carácter confidencial.
2. As partes, os seus representantes e o mediador devem
manter a confidencialidade das declarações verbais ou
escritas, proferidas no decurso da mediação.
3. As partes não podem ter acesso aos documentos escritos pelo mediador no decurso da mediação.
4. O mediador não pode ser testemunha em qualquer
causa que oponha os mediados, ainda que não directamente relacionada com o objecto da mediação”.
Contudo, na generalidade dos países onde a confidencialidade não é assegurada por lei, é necessário que, através de adequado instrumento contratual, elaborado e
assinado em momento prévio à Mediação, ela seja assegurada, prevendo-se penalidades sérias e exequíveis para
qualquer quebra da mesma.
Diga-se, ainda, que o Mediador deve ser sempre o fiscal
atento do perigo de quebra da confidencialidade. O processo de Mediação não se rege pelo princípio do contraditório. Assim, sempre que o Mediador julgue que um
documento sensível, ou um depoimento franco é apenas, ou deve ser apenas, para o seu conhecimento, pelos
perigos que a sua divulgação à outra parte possa acarretar, deve guardar absoluto sigilo sobre os mesmos.
(iv) A Adequada Qualificação do Mediador
Aponta-se, igualmente, como princípio básico o da adequada qualificação do Mediador.
Se é certo que, em determinadas pessoas, existe uma
habilidade natural para actuarem como conciliadores
eficazes, não é menos certo que a Mediação, para ser
efectiva, carece do emprego de técnicas específicas, estudadas e testadas, cujo conhecimento é essencial.
Convém não esquecer que os advogados são treinados e
praticam uma cultura da parcialidade. A sua função é
representar os interesses de uma parte dentro de um
processo de contraditório. Não é fácil despirem-se dessas vestes e assegurar, com naturalidade, uma neutralidade absoluta.
O conhecimento das técnicas para o conseguir é, assim,
essencial.
Daí que a formação de Mediadores, quer em fases básicas quer avançadas, tenha de ser equacionada e ministrada, de forma institucionalizada, antes de que qualquer Centro se possa dedicar, com sucesso, à Mediação.
IV – A OPORTUNIDADE DA MEDIAÇÃO
Será a Mediação aconselhável, em todas as circunstâncias, como forma adequada de resolução de um litígio?
De uma forma geral pode dizer-se que a busca de um
acordo entre partes em conflito é sempre desejável. Porém, a realidade dos factos e as circunstâncias concretas
de cada caso podem tornar a Mediação especialmente
aconselhável em determinados tipos de situações e menos aconselhável noutros.
É uma decisão a ponderar, em cada caso, por aquele ou
aqueles a quem compete a gestão da solução do litígio.

Acontece, com frequência, nas relações comerciais que
cada vez mais se processam de forma globalizada, que
determinada empresa entra em conflito com outra com
quem mantém parcerias importantes, relações estratégicas ou de fornecimento, as quais deseja preservar. Nesses casos, pretende-se evitar, a todo o custo, a publicidade do litígio, pois tal publicidade, e as especulações
que se podem gerar em torno da mesma, podem vir a
prejudicar, de forma importante, a manutenção das relações comerciais das partes.
Nessas circunstâncias, é natural que seja um acto de boa
gestão empresarial optar por uma solução que, levando
em conta os interesses da empresa, assegure que o litígio continue secreto e controlado pelas próprias partes
na busca de uma solução, em vez de adjudicar desde
logo essa solução, suportar a publicidade adversa da
mesma e conformar-se com uma seca definição de direitos feita, muitas vezes, por quem não pode compreender, na globalidade, os interesses em confronto.
Logo, a Mediação surge como uma opção aconselhável.
O mesmo se diga, à dimensão individual, com embaraçosos litígios matrimoniais, onde a publicidade se deve,
claramente, evitar.
Outro grupo de casos onde a Mediação é aconselhável
poderá ser aquele em que a dificuldade ou complexidade do litígio recomendem uma análise profunda do
mesmo, uma compreensão técnica ou técnico-jurídica
detalhada, antes de se optar por uma solução adjudicatória.
A Mediação pode, nestes casos, ser um óptimo campo
de treino para discussão do mérito de soluções a explorar. Se se chegar a um acordo, tanto melhor. Se não, as
partes saem da Mediação melhor preparadas para enfrentar o litígio em Tribunal.
Por outro lado, a maturação ou não do litígio pode
tornar mais ou menos aconselhável a Mediação. Um litígio que já atingiu fases avançadas de intransigência, de
conflito, de posições radicais torna-se, necessariamente,
muito mais difícil de mediar.
Voltaremos a essa reflexão quando falarmos sobre as fases do litígio.
Mas se há circunstâncias que aconselham a Mediação,
outras há que a podem desaconselhar.
Assim acontecerá quando a confidencialidade não puder ser assegurada, por ausência de instrumentos legais ou contratuais eficazes.
Podendo constituir a Mediação uma solução não definitiva, não impedindo o recurso às instâncias judiciais em
caso de não acordo, é evidente que se torna problemática a realização de uma Mediação em que as declarações
ou documentos produzidos possam, futuramente, ser
utilizados em juízo.
Noutros casos, a natureza do litígio pode aconselhar a
adopção urgente de providências cautelares ou de obtenção de uma decisão judicial para definição de direitos e estabelecimento de um precedente relevante.
Obviamente, a realização de uma Mediação pode ser um
obstáculo a evitar nessa estratégia judicial.
Poderá, ainda, acontecer que a interrupção de prazos
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de caducidade ou prescrição imponham o recurso imediato à via judicial. Porém, tal não impede que, apesar
da interposição da acção em juízo, as partes decidam
realizar a Mediação, mesmo no decurso da mesma.
Entendo, ainda, que na Mediação as partes se devem
apresentar com um poder negocial, económico e financeiro não muito diverso. O controlo das partes
quanto ao processo de Mediação assim o exige, apesar
da neutralidade e esforços do Mediador. Uma divergência profunda nesses campos poderá implicar que a protecção da parte mais fraca através da definição judicial
dos direitos se torne mais adequada que a simples composição de interesses, onde a parte poderosa disporá de
mecanismos de coacção negocial que poderão distorcer
a solução do litígio.
V - A ANÁLISE DO CONFLITO
A essência da Mediação consiste na descoberta dos verdadeiros interesses das partes e na composição desses
interesses através de um acordo exequível.
Daí que seja importante a análise aprofundada do conflito, a compreensão da sua génese e do estado em que
se encontra.
Numa definição genérica pode considerar-se o conflito
como uma situação de confronto na qual as partes
tem consciência da incompatibilidade das suas posições actuais ou futuras e, na qual, cada uma delas
pretende fazer prevalecer a sua posição em detrimento da outra.
Desde logo, uma cautela elementar. Nem sempre um
conflito é real. Existem os chamados falsos conflitos, resultantes tão somente de falhas de comunicação, de informação incompleta ou de uma deficiente compreensão dos interesses em jogo.
É evidente que nestes o trabalho do Mediador é mais
fácil. Bastará fomentar a comunicação, a informação e a
compreensão para que o falso litígio desapareça.
Concentremo-nos, porém, nos verdadeiros ou reais litígios. Normalmente, desenvolvem-se por fases progressivas, aumentando de intensidade à medida que se vão
desenvolvendo.
Numa primeira fase, usualmente chamada de Fase do
Desconforto, uma das partes apercebe-se de que qualquer coisa numa relação pessoal, profissional ou comercial não está a ser justa para consigo. Essa sensação de
injustiça, que guarda para si mas vai amadurecendo e
desenvolvendo-se, começa a criar-lhe um desconforto
crescente na relação com a outra parte.
Surge um momento em que transmite à outra parte o
que pensa que está errado ou injusto na relação. Se a
reacção desta for negativa não receptiva à correcção dos
aspectos que a primeira julga essenciais para a reposição
do equilíbrio, surge a Fase do Desacordo. Agora já há
duas posições, dois interesses contrapostos, definidos e
equacionados.
No processo evolutivo, cada uma das partes procura a
estratégia, o aconselhamento, a adopção de medidas para
que a sua posição prevaleça e se imponha como válida.

È aqui que surge a Fase do Litígio, já amadurecido e
assumido e é aqui que, normalmente, aparece o Mediador.
É evidente que nesta fase de conflito as posições se vão
progressivamente radicalizando, chegando, como notam
alguns autores, a esquecer-se as reais causas do conflito
que vão sendo substituídas por posições estratégicas, por
fórmulas legais, pela necessidade de obter vitórias parciais, em suma, por um jogo de ganhar ou perder, o qual
se vai tornando mais importante do que a composição
dos interesses originais em confronto.
Daí que se torne absolutamente vital para o Mediador a
definição da fase que o litígio atravessa e determinar se
os interesses ou posições que lhe são apresentadas
correspondem ou não aos verdadeiros interesses que urge
compor.
Um exemplo ajudará a compreender a questão.
Um accionista maioritário pretende diminuir a influência na empresa de um accionista minoritário e, eventualmente, levá-lo a ceder a sua posição.
Para isso, vota a realização de um aumento de capital
para o qual sabe, antecipadamente, que o accionista
mino-ritário não tem poder económico para acompanhar. Este resolve opor-se à deliberação de aumento de
capital, invocando formalismos e direitos societários violados.
A discussão passa a centrar-se sobre se é legal ou não a
deliberação de aumento de capital. No entanto, os verdadeiros interesses são mais vastos, abrangentes e profundos.
VI - OS EFEITOS DO CONFLITO
De um modo geral, todo o conflito tem efeitos imediatos perversos. Causa angústia, “stress”, obriga a uma
gestão do mesmo com dispersão de esforços que poderiam, ser concentrados em áreas mais lucrativas, tem
custos elevados, quer em pagamento a advogados, como
na busca de soluções alternativas para suprir as que desaparecem em função do conflito, e origina, se for conhecido, uma perda de prestígio comercial e uma publicidade adversa.
Estes custos, como é óbvio, nem sempre são fáceis de
quantificar ou prever. É usual dizer-se que se sabe como
um litígio começa mas não se sabe como acaba.
A quem compete gerir um litígio, estão abertas duas vias,
que se podem designar por instintiva ou racional.
Instintivamente, poderá lutar-se com todas as forças,
tentar destruir o oponente no menor período de tempo
possível para minorar os efeitos do litígio ou, simplesmente, fugir, aceitando que a derrota ou retirada é preferível a enfrentar esses efeitos.
Racionalmente, poderá dialogar, negociar com a parte
em litígio, tentando harmonizar os interesses em confronto, controlar o litígio e os custos e perder o menor
tempo, dinheiro, esforços e prestígio possíveis.
É este último perfil que, normal e racionalmente, recorre à Mediação.
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VII – OS BENEFÍCIOS DA MEDIAÇÃO
No decurso desta exposição aflorámos, a propósito de
aspectos concretos, os benefícios da Mediação como forma eficaz, barata, flexível e rápida de resolução de conflitos.
Vamos elencar os principais benefícios, com uma explicação sumária, reportando-nos, basicamente, à Mediação comercial.
(i) A Mediação permite, no decurso da mesma, a manutenção de relações comercial estáveis.
As partes não estão oficialmente em litígio.
Antes, num processo de negociação assistida, dotado de
total confidencialidade.
Nada impede, assim, que as suas relações comerciais,
no âmbito de um contrato em curso, se mantenham.
Isto pode ser significativamente importante em casos de
consórcio ou agrupamentos de empresas, onde a manutenção de um clima adequado de discussão recíproca de
interesses é preferível à luta pela definição dos direitos.
ii) A Mediação permite que a reputação comercial se
mantenha intocada.
A confidencialidade absoluta da Mediação evita a publicidade sobre o litígio. Pelo contrário a acção judicial é
pública. E essa publicidade pode afectar a reputação
comercial.
iii) A Mediação, se for eficaz, assegura uma enorme poupança em custos e tempo de resolução do litígio.
Quando pensamos nos custos envolvidos num litígio
submetido a tribunal judicial ou arbitral e no tempo que
tal litígio acarreta, esta conclusão é evidente e não carece de explicações complementares.
iv) A Mediação pode, em caso de não ser bem sucedida,
constituir uma excelente preparação para uma eventual subsequente discussão em juízo.
Durante um curto espaço de tempo, as partes envolvem-se numa negociação concentrada e intensa. A avaliação das suas posições relativas, do seu estado de espírito, da sua disponibilidade para a resolução do litígio
resulta clara. Os interesses e os direitos são elencados e
dissecados pelas próprias partes.
Assim, mesmo que a absoluta confidencialidade as impeça de utilizar documentos ou declarações produzidas
numa futura discussão judicial, é evidente que as partes
adquirem, através da Mediação, uma clara visão das suas
forças e fraquezas relativas, permitindo-lhes reequacionar
e planificar a estratégia futura da gestão do litígio.
v) A Mediação obriga a uma concentração negocial que
permite, com mais facilidade, a busca de uma solução.
A negociação assistida pelo Mediador tem vantagens
evidentes. Não só o Mediador fará com que as partes
sejam representadas por quem tem poder de decisão,
como velará para que a negociação seja concentrada,
quer em tempo, quer na atenção sobre os interesses e
pontos em litígio.
A combinação desta intensidade negocial e poder de
decisão produz, normalmente, melhores frutos que uma
negociação à distância, desfasada no tempo ou processada através de intermediários. E evita, também, que os

problemas elencados não evoluam para novos problemas e questões, no decurso da negociação.
vi) A Mediação permite uma avaliação objectiva dos
interesses em confronto.
É esse o papel fundamental do Mediador.
A sua neutralidade e independência permitem-lhe uma
pesquisa objectiva dos verdadeiros interesses das partes, por vezes ocultos, e a chamada de atenção para os
mesmos, tentando a sua harmonização.
Como se sabe, em discussão judicial nem sempre isto
acontece, defendendo as partes mais as suas posições
negociais do que os seus verdadeiros interesses.
vii) A Mediação permite uma muito maior flexibilidade das soluções aplicáveis.
Estando a Mediação centrada sobre a composição dos
interesses e não sobre a definição dos direitos, o leque
de soluções à escolha é muito alargado e pode, no limite, nada ter a ver com a relação jurídica controvertida.
Tomemos um exemplo clássico: um trabalhador despedido luta pelos seus direitos.
Em Mediação, a entidade patronal propõe e consegue
obter-lhe um novo emprego, melhor remunerado que o
anterior.
Em face disto, o trabalhador está disposto a reduzir as
suas exigências.
Esta composição de interesses não passou pela análise e
avaliação dos direitos em confronto, mas satisfez ambas
as partes.
viii) Na Mediação as partes mantém um controlo total
sobre o processo e o resultado do litígio.
Já se abordou esta importante característica, não se afigurando necessárias mais considerações sobre a sua evidente vantagem.
ix) E, finalmente, como já se referiu abundantemente, a
Mediação permite uma absoluta confidencialidade quer
sobre o litígio quer - o que é particularmente importante pois não poderá servir de precedente para ninguém
em situação similar - sobre a forma da sua resolução,
efectuada por acordo.
VIIII - O MEDIADOR
i) A escolha do Mediador
Da escolha adequada do Mediador depende, fundamentalmente, o sucesso da Mediação.
Já vimos que esse Mediador deve ser uma pessoa dotada
de preparação específica que lhe permita dominar as técnicas da Mediação.
O objectivo dessas técnicas será o de centrar as discussões nos verdadeiros problemas e interesses das partes e
orientar as emoções e reacções das mesmas para uma
solução positiva.
Um velho ditado Japonês diz que o Mediador usa mil
sandálias diferentes.
É esta flexibilidade, esta adaptabilidade às situações, esta
capacidade de mediar que as partes procuram.
Uma primeira opção será entre a escolha de um Mediador Único ou de uma equipa de Mediação. A complexidade do litígio, especialmente no que concerne à quan-
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tidade de documentos a avaliar e às suas especifi-cações
técnicas, ditará, naturalmente, a resposta. Há casos em
que o trabalho de análise pode ser demasiado para uma
só pessoa, necessitando esta de ser assessorada.
Porém, mesmo nestes casos, a experiência indica a vantagem de a equipa actuar através de uma única pessoa,
embora o trabalho de preparação e acessoria possa ser
feito por várias.
Depois, as partes devem decidir se pretendem escolher
“ad-hoc” um Mediador ou recorrer a um Centro de
Mediação institucionalizado, que assegure a preparação técnica dos Mediadores incluídos nas suas listas. A
segunda opção mostra-se, normalmente, mais eficaz.
Em qualquer caso, a escolha deverá ter em atenção quatro critérios, a saber:
a) A experiência e currículo do Mediador;
b) O conhecimento, pelo Mediador, do assunto em
questão. Note-se, porém, que este conhecimento não
poderá, nunca, afectar a neutralidade do Mediador.
Quanto maior for o conhecimento técnico do Mediador
mais haverá, da parte deste, a tendência de tomar um
papel interventor. O Mediador não é um perito, de quem
se espera um laudo ou um julgamento técnico. É imparcial, é neutro, e deve permanecer como tal.
c) O prestígio e a respeitabilidade do Mediador. Esta
é uma característica particularmente importante, pois
para que a Mediação possa ser conduzida com sucesso é
essencial que as partes respeitem o Mediador e este se
faça respeitar.
É evidente que uma personalidade prestigiada atrai, com
naturalidade, um maior respeito.
d) Um perfil psicológico adequado. As partes conhecem as suas personalidades, a sua agressividade ou não,
a forma como reagem perante o litígio. Ao escolher o
Mediador devem ter isso em conta.
Para mediar duas partes particularmente agressivas não
será conveniente escolher um Mediador igualmente com
características de agressividade.
ii) As qualidades do Mediador
O Mediador escolhido deve reunir um conjunto de qualidades que o tornem eficaz na Mediação. Algumas serão inatas, outras adquiridas através da experiência.
Esse conjunto de qualidades é que o tornam eficaz, no
cumprimento da sua tarefa.
Alguém já disse que o Mediador tem de ter a paciência
de Job, a tenacidade de um “bulldog”, a resistência
de um maratonista, a astúcia de Maquiavel e a sabedoria de Salomão. A caricatura é correcta. Sem pretender ser exaustivo, considero como qualidades essenciais
de um bom Mediador, as seguintes:
- Paciência
- Perseverança
- Poder de persuasão
- Criatividade
- Concentração
- Dissimulação
- Saber ouvir
- Saber estar calado

- Autoridade
- Calma para resistir a provocações
- Resistência
- Capacidade de trabalho em grupo.
Deve utilizar essas qualidades para gerir o processo, descobrir os reais interesses das partes e facilitar a
harmonização desses interesses. Para tal, tem de manter
viva a comunicação, a confiança, o respeito e ir desenvolvendo estratégias para conseguir o seu objectivo.
IX - O PROCESSO DA MEDIAÇÃO
Em boa verdade, a Mediação não tem um processo rígido. A flexibilidade desse processo depende daquilo que
as partes acordarem com o Mediador e da forma e ritmo
que este pretenda imprimir às sessões de Mediação, tendo em vista os resultados a atingir.
No entanto, há fases do processo que estão definidas
pela prática e cuja observância, com maior ou menor
flexibilidade processual, se afigura conveniente.
1ª Fase - A iniciativa da Mediação
Uma primeira fase que, em boa verdade, é anterior à
Mediação prende-se com a iniciativa da mesma. A quem
compete e de que forma?
Limitaremos os nossos comentários à Mediação estritamente voluntária, uma vez que nos esquemas de Mediação obrigatória essa iniciativa escapa às partes: ou resulta da lei ou é imposta pelo juiz da causa.
Poderá, ainda, essa iniciativa ser imposta por força de
disposição contratual anteriormente firmada pelas partes. Na verdade, alguns contratos impõem a realização
de uma Mediação antes do recurso a tribunal. Também
nesses casos o contrato resolve o problema, bastando a
uma das partes notificar a outra, nos termos da cláusula
aplicável, de que pretende iniciar a Mediação.
Nos restantes casos, em que a Mediação é estritamente
voluntária e depende do acordo da outra parte ou partes, a primeira ponderação a realizar pelo interessado
será a de aquilatar, em consulta com os seus advogados,
se a Mediação se afigura aconselhável para o caso concreto. A este respeito, remete-se para os comentários já
anteriormente feitos sobre o assunto.
Considerada desejável, a Mediação é proposta à outra
parte e, se aceite por esta, passar-se-á às fases seguintes.
2ª fase - A escolha do Mediador
Consideramos como segunda fase a selecção do Mediador ou da Equipa de Mediação.
O nome do Mediador ou Mediadores pode ser proposto
por uma das partes, simultaneamente com a iniciativa
da Mediação e aceite pela outra. Ou, tendo as partes
acordado em princípio na Mediação, podem subsequentemente encontrar-se para a decisão sobre a escolha do
Mediador ou Mediadores.
Quanto aos critérios dessa escolha, a serem cuidadosamente ponderados pelas partes, remete-se para as considerações já feitas sobre a escolha e qualidades do Mediador.
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3ª fase - O Acordo de Mediação
Escolhido o Mediador, começa, verdadeiramente a Mediação. E como já se referiu abundantemente, ela não
deva iniciar-se sem que a confidencialidade absoluta das
declarações e documentos a produzir seja assegurada.
Por outro lado, é necessário que as partes acordem nas
regras básicas a seguir na Mediação, que serão, normalmente, sugeridas pelo Mediador.
Regra geral tal confidencialidade e regras são expressas
num Acordo de Mediação, assinado pelas partes. O auxílio do Mediador na redacção desse Acordo é, normalmente, desejável. Caso a escolha do Mediador haja sido

que se seguem constituem a fase crucial da Mediação.
É então que o diálogo das partes, assistido pelo Mediador, se desenvolve. É aí que o Mediador procurará descobrir os reais interesses das partes e descortinar o caminho a seguir para a sua composição.
O desenvolvimento desta sessão deve ser preparado com
antecedência e de forma muito cuidada, pelo Mediador.
Pequenos pormenores, tais como a forma de escutar as
partes, o tempo dado a cada um para se expressar, o
deixar falar e o saber ouvir, a concentração nas atitudes,
gestos e inflexões de voz das partes, o decidir sobre se
deve tomar notas ou não – na medida em que as partes

cometida a um Centro de Mediação indicado pelas partes, esse Centro dispõe, normalmente, de minutas-tipo
de acordos de Mediação que facultará às partes.

também vão estar atentas sobre as notas que são tomadas -, tudo tem importância e deve ser ponderado e
equacionado antes da reunião.

4ª fase - Apresentação ao Mediador das posições das
partes
Após o Acordo de Mediação é necessário que as partes
apresentem as suas posições ao Mediador.
Conforme o processo acordado ou sugerido, essa apresentação pode ser verbal ou escrita. Há adeptos dos dois
métodos, embora a apresentação por escrito seja a mais
usual. Pessoalmente, entendo que um primeiro sumário, por escrito, deve ser solicitado às partes, a fim de o
Mediador se familiarizar com o problema. Porém, isso
não dispensa a elaboração oral pelas partes das suas posições, que apresentaram sumariamente por escrito, a
qual será feita na Sessão Plenária inicial.

6ª fase - O Ordenamento dos problemas pelo Mediador
As sessões plenárias devem permitir ao Mediador fazer,
de uma forma clara e sucinta, o ordenamento dos problemas em litígio e dos interesses das partes relativamente a esses problemas.
Deve procurar reduzir a escrito essas conclusões, tal
comoem litígio judicial se procede a um despacho de
condensação, de forma a que as partes considerem esse
resumo, essa base, como um documento de trabalho
imprescindível no prosseguimento da Mediação.
Note-se que esse documento não é, necessariamente, uma
descrição redutora, restringindo o litígio ao problema de
fundo, ao chamado âmago da questão. Pelo contrário,
deve decompor o litígio de forma a adequá-lo aos interesses em jogo, permitindo que sejam possíveis acordos

5ª fase - A Sessão Plenária inicial
A sessão plenária inicial, bem como as sessões plenárias
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parciais sobre alguns pontos que podem vir a potenciar
e facilitar o acordo final. É na elaboração deste quadro
de opções e possibilidades de entendimento que toda a
habilidade e competência do Mediador é indispensável.
7ª fase - As Reuniões Separadas
Uma vez equacionadas as questões a resolver prosseguirá a verdadeira fase de negociação tendente a obter acordos parciais e, se possível, o acordo global e final sobre o
litígio.
É vulgar, nesta fase, que o Mediador opte por reuniões
separadas com as partes, conhecidas pelo termo inglês

"caucus", de forma a trabalhar em separado as aparentemente irredutíveis posições das partes, promovendo a
sua aproximação.
O Mediador deve, nesta fase, ter uma especial cautela
para que as audições separadas não afectem a neutralidade e a relação de confiança que estabeleceu com as
partes. Só um Mediador experiente pode determinar se
tem um completo domínio da situação, se as audições
separadas são absolutamente necessárias para que se
possam descobrir os interesses ocultos das partes e promover de forma eficaz a aproximação. No entanto, a
manutenção da neutralidade é, sempre, o valor fundamental.
Deve, ainda, o Mediador, no final de cada audição separada, acordar com a parte se pode ou não revelar o conteúdo da negociação à outra parte ou, pelo contrário,
deve manter confidencialidade sobre o mesmo.
8ª fase - As Reuniões Plenárias subsequentes
Quando, através das audições separadas, foi possível

obter um progresso significativo visando um possível
acordo final, bem como obter ofertas ou propostas claras das partes para esse acordo, podem reatar-se as sessões plenárias para, através do conhecimento dessas propostas, se trabalhar o intervalo entre elas, à luz dos interesses em confronto.
É possível que esta fase tenha de ser intercalada com
novas e frequentes sessões separadas, centrando sempre
a discussão nos interesses em confronto e resistindo à
inevitável tendência das partes e dos seus advogados para
a definição de direitos e insistência na prevalência desses direitos.

9ª fase - O Acordo Final
Se for possível obter um acordo, é fundamental que o
mesmo seja reduzido a escrito e assinado pelas partes.
Para evitar que, através dos seus advogados, se possam
levantar novos problemas, sobretudo de índole formal,
relativamente à redacção do acordo, é usual que este seja
redigido durante a sessão, se possível num computador
com projector para se acompanhar a redacção, de forma
simples e compreensível, e que o mesmo seja imediatamente assinado pela partes e, frequentemente, pelos outros presentes na sessão, que testemunharão o acordo.
Só se for impossível ou impraticável se deverá progredir
para uma minuta provisória, a ser analisada posteriormente pelas partes, visando uma posterior celebração
do acordo final. É quasi inevitável que este processo gere
novas dificuldades e a necessidade de posterior intervenção do Mediador.
O acordo a que se chegar deve conter disposições que o
tornem exequível, de forma rápida e eficaz, em caso de
incumprimento.
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X - O DECÁLOGO DO MEDIADOR

XI - CONCLUSÃO

Gostaria de terminar este trabalho com recomendações específicas para quem deseja assumir o papel de Mediador,
recomendações essas que elaborei sobre a forma de um
Decálogo. Longe de esgotarem o tema da forma de actuação e comportamento do Mediador elas contém, no entanto, alguns princípios que se me afiguram essenciais na Mediação. Posto isto, o chamado Decálogo do Mediador seria
o seguinte:
1. Não se medeiam posições mas interesses, identificados e avaliados objectivamente.
2. Os verdadeiros interesses estão normalmente ocultos.
3. Um interesse global pode normalmente decompor-

A Mediação harmoniza-se, claramente, com um reconhecimento cada vez maior do papel da globalização, da interligação dos interesses comerciais e sociais e da dificuldade
em obter soluções rápidas e comercial ou internacionalmente válidas através de tribunais, muitas vezes
espartilhados por regras de competência territorial estritas. A Mediação pode ser apropriada e eficaz se conduzida
por profissionais, actuando como meio não somente alternativo mas verdadeiramente adequado para a resolução de
muitos litígios. Do ponto de vista das partes, nada há a
perder e só há a ganhar. Nada as impede de prosseguir o
litígio judicial se a Mediação não chegar a bom termo. E,
como se disse, a Mediação constitui, em qualquer caso,

se em interesses parciais, susceptíveis de resolução
parcial.
4. A informação sobre os interesses surge do discurso, emoções e reacções das partes.
5. Os representantes das partes devem dispor de poderes para decidir.
6. O sucesso da mediação depende da confiança das
partes na imparcialidade e neutralidade do Mediador.
7. As partes vão tentar convencê-lo a tomar ou manifestar uma posição. A concentração sobre a neutralidade é essencial.
8. A função essencial do mediador é escutar. A intervenção deve ser orientada para fazer falar as partes
ou suscitar-lhes interrogações ou dúvidas.
9. O Mediador não deve falar sobre direitos ou opinar
sobre os mesmos. Deve deixar isso para os advogados das partes.
10. Os problemas a mediar não são simples. Se o fossem, já teriam sido resolvidos em negociação directa.

uma útil preparação para essa fase judicial.
A existência de Centros de Mediação que possam treinar
mediadores qualificados e assegurar que as Mediações
prosseguidas sob a sua égide respeitem, integralmente, os
princípios da neutralidade e confidencialidade é não só
desejável como, estamos certos, contribuirá para um aligeirar e agilizar da máquina judicial, resolvendo muitos
litígios que de outra forma, iriam sobrecarregar os tribunais. Assim afirmou o Ministério da Justiça Português, no
seu documento de Consulta e Participação Pública sobre
Meios Alternativos de Resolução de Litígios, onde se pode
ler: “Crê o Ministério da Justiça que, de par com o pontual
aparecimento de novos exemplos de centros e lugares de
mediação, conciliação e arbitragem, assim se poderão
porventura (re)encontrar as melhores fundações para o que
deverão ser a aceitação, legitimação, afirmação e institucionalização das modalidades de prevenção e meios alternativos de resolução de conflitos, superando o arreigamento
atávico a uma cultura judiciária que se esgota no modelo
tradicional e não contempla a novidade, nem a diversidade”.

54

DO
#2 SS
IER

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO.
UMA OPORTUNIDADE E UM DESAFIO
POR

JOSÉ ALVES PEREIRA
PRESIDENTE DO CENTRO DE MEDIAÇÃO, PERITAGENS E ARBITRAGENS
VOLUNTÁRIAS DO CONSELHO NACIONAL DE PROFISSÕES LIBERAIS

I. A recente Resolução do Conselho de Ministros n.º
175/2001, tomada em 5 de Dezembro do ano transacto,
afirma no seu preâmbulo, o seguinte:
“ É inadiável começar já e com a ousadia de antecipação a progredir para a construção de um sistema em
que a administração da justiça haverá de ser caracterizada por maior acessibilidade, proximidade, celeridade,
economia, multiplicidade, diversidade, proporcionalidade, informabilidade, oportunidade, visibilidade,
comunicabilidade, inteligibilidade, equidade, participação, legitimidade, responsabilidade e reparação efectiva.
Ora, é nesta abertura que novos meios da prevenção e
diferentes modalidades de superação de conflitos vão
ganhar espaço próprio, ao mesmo tempo que as expressões organizativas da sociedade civil são
convocadas para acrescentar à sua maior exigência
cívica a responsabilidade de uma nova e verdadeira protagoni-zação na realização quotidiana e concreta da justiça.
Por pouco conhecidas entre nós, mas suficientemente
experimentadas noutros lugares, as modalidades de resolução alternativa de litígios podem ainda oferecer o
âmbito e a circunstância para uma outra, bem diferente, actuação do Estado.
É que, em contraste com a intervenção exclusivista
e de reserva absoluta de poder que invariavelmente se atribuiu neste domínio, o Estado pode aqui e
agora apostar numa verdadeira partilha de competências com outros agentes sociais, impulsionando
um movimento que promova uma distinta repartição de atribuições, que melhor sirva os cidadãos e
a colectividade.
Trazendo outras pessoas e outras instituições a concorrer activamente na realização da justiça, o Estado
pode, com vantagem, guardar apenas para si a sua primordial função de regulação e enquadramento imparcial.
Mas o reforço da qualidade da democracia e o
aprofundamento da cidadania sugerem também a construção de uma nova relação do Estado com os cida-

dãos e com as empresas. Exigem que o Estado, ele
mesmo, voluntariamente aceite e promova exemplarmente a resolução dos seus litígios fora dos tribunais,
quer confiando a decisão a um terceiro neutral que
arbitrará quer admitindo o auxílio de um mediador
desprovido de poderes de imposição de um juízo
vinculativo. Esta é uma opção expressamente acolhida
no âmbito da reforma da justiça administrativa.”
II. E, na sua parte dispositiva, delibera a referida resolução:
“1. Reafirmar o firme propósito de promover e incentivar a resolução de litígios por meios alternativos, como a mediação ou a arbitragem, enquanto fórmulas céleres, informais, económicas e justas de administração e realização da justiça.
2. Assumir e afirmar que o Estado, nas suas relações
com os cidadãos e com as outras pessoas colectivas, pode e deve activamente propor e aceitar a
superação dos diferendos em que ele mesmo seja
parte com recursos a meios alternativos de resolução de litígios.
3. Determinar que, no contexto da negociação de contratos em que o Estado ou outras pessoas colectivas
públicas que integram a administração estadual indirecta sejam parte, se proponham e convencionem cláusulas que privilegiem a composição de
diferendos com recurso aos meios alternativos
de resolução de litígios, nos termos da lei.
4. Recomendar que, no contexto da negociação de contratos em que seja parte uma entidade integrada no
sector empresarial do Estado, se proponham e
convencionem cláusulas que privilegiem a composição de diferendos com recurso a meios alternativos de resolução de litígios, nos termos
da lei.
5. Determinar que, no desenvolvimento das suas atribuições, o Estado e outras pessoas colectivas públicas que integram a administração estadual indirecta proponham e adoptem soluções concretas de mediação e de arbitragem como modalidades preventivas e alternativas, de composição de litígios com
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os cidadãos, as empresas e outras pessoas colectivas.
6. Fazer novamente saber que, sem prejuízo da escolha de arbitragem ad hoc, os centros de arbitragem
legalmente reconhecidos e institucionalizados constituem hoje uma oferta merecedora de especial confiança e indiscutível aceitação para actuarem nos
diferendos acima referidos.”
III. Os sublinhados são obviamente nossos.
A resolução, pelo seu alcance, clareza e abertura aos
meios alternativos de resolução de conflitos, merece
uma atenção cuidada e uma reflexão profunda.
Nunca se foi tão longe, numa linguagem clara e sem
ambiguidades.
Repare-se:
1. O Estado e o Governo convocam as “expressões
organizativas da sociedade civil” para assumirem um
novo e relevante protagonismo na área da justiça.
2. O Estado e o Governo reconhecem a mais-valia das
modalidades de resolução alternativa de litígios e
que os mesmos podem e devem “concorrer activamente na realização da justiça” num processo de
“verdadeira partilha de competências com outros
agentes sociais”.
3. O Estado, ele próprio, reconhece a vantagem de aceitar e promover a resolução dos litígios em que seja
parte fora dos tribunais, quer pela arbitragem, quer
pela Mediação.
4. E, como parceiros privilegiados para realizar este
desiderato de verdadeira privatização de parte relevante da administração da justiça, o Estado e o Governo elegem "os centros de arbitragem legalmente
reconhecidos e institucionalizados".
5. Indo ainda mais longe, determina o Governo à Administração Pública e recomenda ao sector empresarial do Estado que, nos contratos em que intervierem, "se proponham e convencionem cláusulas que
privilegiem a composição de diferendos com recurso aos meios alternativos de resolução de litígios,
nos termos da lei.
IV. O Conselho Nacional de Profissões Liberais dispõe
de um Centro de Arbitragens Voluntárias institucionalizado, o qual resultou do alargamento, no ano 2000,
da competência objectiva e subjectiva do anterior Centro de Arbitragens Voluntárias da Ordem dos Advogados, autorizado pelo Despacho n.º 21/93 de 22 de
Maio, proferido ao abrigo do D.L. n.º 425/86, de 27
de Dezembro.
No despacho em que autorizou tal alargamento (despacho 12576/2000 de 20 de Junho) referiu o Sr. Ministro da Justiça “que o CNPL granjeou um prestígio
que lhe confere uma indiscutível idoneidade para a
realização de arbitragens voluntárias institucionalizadas”.

No que concerne à sua competência, o Centro tem por
objecto “promover a resolução pela via arbitral de quaisquer litígios entre profissionais liberais, ou entre profissionais liberais e os seus clientes, ou ainda qualquer
litígio em matéria civil, administrativa ou comercial
que lhe seja submetido, desde que, por lei especial,
não seja submetido exclusivamente a tribunal judicial
ou a arbitragem necessária e não respeite a direitos indisponíveis”.
Por deliberação recente do Conselho Nacional de Profissões Liberais, o Centro ampliou a sua área de intervenção à Mediação e Peritagens, cobrindo assim, praticamente, todo o espectro dos meios alternativos de
resolução de conflitos, em todas as áreas permitidas
por lei.
Saliente-se que, por exemplo, na área da jurisdição administrativa, particularmente visada na Resolução do
Conselho de Ministros a que se faz referência, o Centro é talvez o único existente em Portugal a dispor de
competência genérica.
V. Apesar destas enormes potencialidades do Centro,
apesar da vontade política claramente manifestada no
sentido de intervir a montante do sistema tradicional
de administração da justiça, explorando novas modalidades e meios preventivos de resolução de litígios e
privilegiando os Centros de Mediação e Arbitragem
para esses fins, apesar de, pelos profissionais liberais
agrupados nas Ordens que fazem parte do Conselho
Nacional de Profissões Liberais passar, como consultores ou mandatários, a quasi totalidade da contratualização e litigiosidade, potencial ou declarada, existente
em Portugal, o número de litígios cuja resolução é
confiada ao Centro é irrisório, desperdiçando-se uma
oportunidade única não só de afirmação dos profissionais liberais, mas ainda de tornar o Centro um parceiro incontornável e indispensável na administração
da justiça.
É tempo de mudar este estado de coisas.
Se o Estado, através do Governo, apela para a inserção
de cláusulas compromissórias, visando a mediação e
arbitragem, nos seus contratos, por maioria de razão
devem os profissionais liberais, em especial os advogados, aconselhar os seus clientes no sentido da inclusão dessas cláusulas que permitirão, no futuro, uma
justiça mais célere, mais especializada, mais equitativa
e mais controlada pelas próprias partes.
O Centro está á disposição de todos os profissionais
liberais para uma campanha de informação sobre as
vantagens da Mediação e da Arbitragem, bem como
sobre os termos mais aconselháveis para as cláusulas
compromissórias, compromissos arbitrais ou acordos
de mediação a celebrar.
O Centro é de todos os profissionais liberais. Assume
o compromisso de os servir e aceita ser responsabilizado se não cumprir cabalmente a sua missão.
Assim todos o compreendam e o ajudem.
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
1 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 – Face à publicação do GLOSSÁRIO DE CONCEITOS PARA A PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS EM
SAÚDE, elaborado pela Direcção Geral de Saúde, o
CRN, à semelhança da posição assumida pelo VicePresidente do Conselho Regional do Sul e pelo Sindicato Independente dos Médicos, enviou aos médicos a
informação constante do Documento 1a. Pelo seu significado e teor transcreve-se, sem comentários, no Documento 1b, a carta enviada a este CR pelo Colega
José Manuel Mendes Nunes, Subdirector Geral da Saúde.
2 – Tendo em conta as dúvidas levantadas por um Colega relativamente ao processo de informatização de
dados pessoais de doentes, o CRN solicitou um parecer à Comissão Nacional de Protecção de Dados
(CNPD). O parecer daquela entidade tutelar foi no sentido de que qualquer hospital deve notificar a CNPD
do tratamento de dados que utiliza devendo para tal
preencher um formulário tipo (Documento 2), para
efeitos de cumprimento do legalmente estatuído pela
Lei de Protecção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98 de
26 de Outubro). Esta informação foi enviada às seguintes entidades: Presidente do Conselho de Administração da ARS-Norte, Coordenadores das Sub-Regiões de Saúde de Braga, Bragança, Porto, Viana do
Castelo e Vila Real e Directores e Directores Clínicos
dos Hospitais da Zona Norte.

2 – POLÍTICA DO MEDICAMENTO
1 – Face à posição do porta voz do PS para a Saúde,
Dr. António Correia de Campos relativamente à dispensa de medicamentos genéricos, o CRN emitiu o
comunicado que consta do dossier relações com o
Ministério da Saúde (pág. 43).

Doc. 1a (07/02/2002)
INFORMAÇÃO AOS MÉDICOS DO CONSELHO REGIONAL DO
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS RELATIVA AO “GLOSSÁRIO
DE CONCEITOS PARA A PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS EM
SAÚDE”, ELABORADO PELA DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE
O CRN da OM tomou conhecimento da Circular Informativa da Direcção Geral de Saúde n.º 19/DSIA de 17 de Setembro de 2001, onde se
define o Glossário de Conceitos para a Produção de Estatísticas em Saúde.
Sublinha desde já o CRN que, visto a OM não ter sido ouvida, este Conselho se reserva o direito de contestar as definições constantes daquele
documento no território de actuação da Secção Regional do Norte.
Apesar de recomendarmos a sua leitura pela riqueza anedótica de alguns conceitos, levamos ao conhecimento dos colegas algumas definições que consideramos particularmente graves e que passamos a citar:
ACTO COMPLEMENTAR TERAPÊUTICO – Prestação de cuidados curativos, após diagnóstico e prescrição terapêutica.
ACTO DE ENFERMAGEM – Prestação de cuidados realizados por um
enfermeiro, que pode ser exercida de forma autónoma ou
interdependente, de acordo com a qualificação do prestador.
ACTO DE SAÚDE – Prestação de cuidados de saúde a um indivíduo,
que pode consistir numa avaliação, diagnóstico, intervenção, prescrição de uma terapêutica ou sua execução, de acordo com a qualificação do prestador.
ESPECIALIDADE MÉDICA – Titulo que reconhece uma diferenciação
a que corresponde um conjunto de saberes específicos em medicina.
CONSULTA DE ADULTO – Consulta médica não diferenciada prestada nos Centros de Saúde, a indivíduos de 19 ou mais anos de idade
(exceptuam-se as consultas de Saúde Materna, Planeamento Familiar e Saúde Pública).
CONSULTA DE ENFERMAGEM – Intervenção visando a realização de
uma avaliação, o estabelecer do plano de cuidados de enfermagem,
no sentido de ajudar o indivíduo a atingira máxima capacidade de
autocuidado.
CONSULTA DE ESPECIALIDADE – Consulta médica em Centros de
Saúde e Hospitais, prestada no âmbito de uma especialidade ou
subespecialidade de base hospitalar, que deve decorrer de referência ou encaminhamento por médico de outra especialidade.
CONSULTA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR – Consulta médica,
em Centros de Saúde, no âmbito da especialidade que, de forma
continuada se ocupa dos problemas de saúde não diferenciados (sublinhado meu) dos indivíduos e das famílias.
CONSULTA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL – Consulta médica não
diferenciada, em Centros de Saúde, prestada a menores de 19 anos
de idade.
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Da análise destas definições resulta claro que se trata de um documento puramente administrativo, elaborado por administrativos e destinado a administrativos, sejam eles licenciados em Medicina ou não, e que não deverá merecer qualquer valorização da
parte dos médicos que sabem e exercem Medicina.
Contudo importa questionar:
Porque não é definido o acto praticado pelos médicos, quando se
define o acto de enfermagem?
Porque não se esclarece melhor o acto complementar terapêutico, definindo quem faz o diagnóstico e prescrição terapêutica,
tendo em linha de conta o mal estar que hoje é evidente entre
fisiatras e fisioterapeutas para não falar de outras áreas?
E quanto ao acto de saúde, quem o pratica? Que qualificação é
exigível? Ser médico?, enfermeiro?, terapeuta?, alternativo?, bruxo?, se calhar para o actual executivo do Ministério da Saúde, todos!
No que diz respeito à Medicina Geral e Familiar, caiu definitivamente a máscara aos comissários políticos do Ministério da Saúde. Porque motivo, apesar de se aceitar o conceito de especialidade médica definido pela Ordem dos Médicos, as consultas
efectuadas nos Centros de Saúde pelos Médicos de Medicina Geral
e Familiar são consideradas como consultas não diferenciadas, diferenciação essa que só é reconhecida às consultas das especialidades ou subespecialidades de base hospitalar?
Porque esta Circular Informativa é particularmente ofensiva para
os médicos e para a carreira de Medicina Geral e Familiar importa
destacar que a referida Circular Informativa resultou “do trabalho
conjunto de Técnicos da DGS e IGIFS, dos comentários de painéis
de peritos e, finalmente, das sugestões dadas pelas ARS’s, obtendo, assim, o seu consenso”.
Para que conste, aqui se divulgam os nomes dos médicos que participaram no painel de peritos e que consideram a actividade dos médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar como indiferenciada:
Drs. Victor Ramos, Rui Nogueira, Rui Monteiro, António Branco, António Rodrigues, Jaime Correia de Sousa, José Luís Biscaia, Luís Pisco,
Luís Rebelo, Carlos Ripado.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 7 de Fevereiro de 2002

Doc. 1b (22/02/2002)
CARTA DO SUB-DIRECTOR GERAL DE SAÚDE ENVIADA AO
CRN A PROPÓSITO INFORMAÇÃO AOS MÉDICOS RELATIVA
AO “GLOSSÁRIO DE CONCEITOS PARA A PRODUÇÃO DE
ESTATÍSTICAS EM SAÚDE”, ELABORADO PELA DIRECÇÃO
GERAL DE SAÚDEDE
Lisboa, 22 de Fevereiro de 2002
Ao Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Ex.mos Senhores
Tendo chegado ao meu conhecimento uma circular informativa
emitida por V. Ex.as. sobre o assunto “Divulgação do Glossário de
Conceitos para a Produção de Estatísticas em Saúde Elaborado Pela
Direcção Geral da Saúde com a Colaboração de Alguns Médicos e
Sem a Prévia Audição da Ordem dos Médicos” venho perante V.
Ex.as. informar o seguinte:
1. O único culpado e responsável por este processo sou eu. Os
colegas que V. Ex.as. pretendem culpabilizar de forma obsessiva
apenas cometerem o crime de fazerem o favor me ajudar predispondo-se a participarem num painel de opinião. Aos elementos
deste painel foi-lhes enviada uma lista com as definições e convidados a darem as suas opiniões. Claro que NÃO TIVERAM OPINIÃO na versão final, porquanto, a diversidade dos participantes

era grande e só por acaso poderiam ser totalmente coincidentes. A DECISÃO FINAL É DA MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE. Não posso deixar de estranhar que, entre tantos nomes que estão mencionados no documento do glossário, V. Ex.as. tenham cirurgicamente seleccionado apenas
alguns dos médicos de família, sabe-se lá com que critério.
O referido painel integrou Médicos de Família, Médicos Hospitalares, Enfermeiros e Administradores Hospitalares.
2. Como Médico de Família, assiste-me o direito de lhe responder que se V. Ex.as. têm o direito de teoricamente defender a Medicina Geral e Familiar eu tenho-a defendido na
prática e na teoria. Claro que nem sempre tive nem terei o
êxito que desejo. Mas continuo convicto que a Medicina
Geral e Familiar se impõe sobretudo pela prática mais do
que por qualquer decreto-lei.
3. Quanto ao termo “não diferenciado” que surge em algumas definições devo dizer que em todos os dicionários que
consultei não encontrei o carácter pejorativo que V. Ex.as.
lhe pretendem atribuir. No entanto, aceito que em algumas
definições ele poderá ser redundante. Já não poderei estar
de acordo quando se refere aos problemas dado que, na
realidade, essa é uma das características da Medicina Geral
e Familiar. A Medicina Geral e Familiar ao abordar todo o
tipo de queixas, que são pela primeira vez apresentadas pelos
doentes aos Serviços de Saúde, recebe-as de uma forma não
elaborada e, portanto, quer para o doente quer para o médico essas queixas podem corresponder a todo e qualquer
problema. Isto obriga a uma enorme plasticidade de raciocínio do Médico de Família, exigindo-lhe competências específicas que lhe permitam, dentro de um leque muito vasto de hipóteses de diagnóstico, começar a elaborar um diagnóstico concreto ou um plano de intervenção que pressupõe já um leque reduzido de hipóteses de diagnóstico.
Neste caso o problema passou a ter um rótulo e, logo, diferenciado.
4. É claro que aceito que melhores definições possam ser
criadas. Contudo, curiosamente, de todas as críticas que tenho lido NENHUMA dá alternativas. Fico aguardando as propostas de V. Ex.as que certamente nos irão enviar dentro de
um espírito honesto e leal que vos caracteriza na defesa da
Medicina Geral e Familiar. Creiam, V. Ex.as, que estamos interessados em fazer o melhor.
5. Sublinho ainda que tal glossário têm apenas como única
finalidade (explícita no título do próprio glossário) a de servir para efeitos estatísticos, i.e., para definir os “Inputs” para
os Sistemas Informáticos e, apenas, do Serviço Nacional de
Saúde!
6. Não tendo os colegas em questão qualquer responsabilidade no produto final, espero que não sejam mais envolvidos nesta polémica a não ser que outros interesses vos movam que não o legítimo interesse da defesa da Medicina
Geral e Familiar.
7. Finalmente, dado estar em questão o bom nome de terceiros inocentemente implicados, evoco o direito de divulgar esta carta por todos os meios aos meu alcance. Mais
declaro que nenhum dos elementos me pressionou (tomei conhecimento desta polémica ocasionalmente) para esta
minha tomada de posição, o que só releva o espírito íntegro
e desinteressado de todos e, por isso, mais dignos são de
todo o nosso respeito.
Respeitosamente, com os cumprimentos
José Manuel Mendes Nunes
Chefe de Serviço de Clínica Geral
Presentemente desempenhando as funções de Subdirector
Geral da Saúde
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3 – ORGANIZAÇÃO REGIONAL
1 – O CRN organizou no dia 12 de Fevereiro de 2002 mais
um Seminário de Integração Profissional para Internos Gerais
do 1º ano (ver reportagem na página 25).
2 – Cumprindo o compromisso programático de alargar e
flexibilizar a carteira de seguros da Ordem dos Médicos foi
celebrado um protocolo de cooperação com a AMA (Agrupación Mutual Aseguradora) no dia 18 de Janeiro de 2002,
em Madrid (Documento 3).
3 – No sentido de melhorar o intercâmbio entre o Colégio de
Médicos da Galiza e a Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos, foi celebrado, entre as duas entidades, no passado dia 22 de Janeiro, um Convénio de Colaboração que consta de reportagem incluída nesta revista (página 22).
4 – O CRN nomeou as seguintes Comissões Regionais Consultivas:

COMISSÃO DINAMIZADORA DA CASA DO MÉDICO
Coordenador: Dr. JORGE MANUEL ROQUE NEVES SANTOS
Vogal: Prof.ª Doutora AMÉLIA ASSUNÇÃO BEIRA RICON FERRAZ
Vogal:Dr. ANÍBAL ANTÓNIO GIL SOUSA JUSTINIANO
Vogal: Dr. MARCO ANDRÉ PINHO FRANCISCO OLIVEIRA
Vogal: Dr. NUNO FILIPE PEREIRA CÓRDOVA MARCOS
Vogal: Dr. PEDRO MIGUEL GUIMARÃES MARQUES CUNHA

COMISSÃO REGIONAL DE ÉTICA E DEONTOLOGIA MÉDICAS
Coordenador: Prof. Doutor DANIEL SANTOS PINTO SERRÃO
Vogal: Dr. JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA FERRAZ GONÇALVES
Vogal: Prof. Doutor RUI MANUEL LOPES NUNES

COMISSÃO REGIONAL DO ENSINO E EDUCAÇÃO MÉDICA
Coordenador: Prof. Doutor ANTÓNIO MANUEL SOUSA PEREIRA
Vogal: Prof. Doutor ALBERTO MANUEL BARROS SILVA
Vogal: Prof. Doutor FRANCISCO JOSÉ MIRANDA RODRIGUES CRUZ

COMISSÃO REGIONAL DO EXERCÍCIO DA MEDICINA LIVRE
Coordenador: Dr. JOAQUIM MANUEL MACHADO FARIA E ALMEIDA
Vogal: Dr. LÚCIO JOAQUIM SANTOS FERREIRA COELHO
Vogal: Dra. MARIA CARMO CUNHA CAVALHEIRO AGUIAR BRANCO

COMISSÃO REGIONAL DO EXERCÍCIO TÉCNICO DA MEDICINA
Coordenador: Dr. MANUEL JOÃO MOREIRA BRANDÃO
Vogal: Dr. ANTÓNIO CARLOS BESTEIRO MEXEDO
Vogal: Dr. MANUEL CARLOS COSTA CARVALHO DIAS

COMISSÃO REGIONAL PARA A POLÍTICA DO MEDICAMENTO
Coordenador: Prof. Doutor JOSÉ PEDRO LOPES NUNES
Vogal. Dr. DOMINGOS PINTO ARAÚJO
Vogal: Prof. Doutor JORGE MANUEL SILVA JUNQUEIRA POLÓNIA

COMISSÃO REGIONAL PARA A QUALIDADE
Coordenador: Dr. JORGE ALMEIDA REIS
Vogal: Dr. JOÃO TIAGO SOUSA PINTO GUIMARÃES
Vogal: Dr. LUÍS ANTÓNIO NUNES CAMPOS

COMISSÃO REGIONAL PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
Coordenador: Dr. CARLOS MANUEL MOREIRA MOTA CARDOSO
Vogal: Dr. MANUEL AFONSO SILVA STRECHT MONTEIRO
Vogal: Dr. MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA GONÇALVES PEREIRA

Doc. 3 (18/01/2002)
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO EM
MADRID NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2002 ENTRE A
AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA E A SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
Em Madrid, Espanha, nas instalações da P.S.N., AGRUPACIÓN
MUTUAL ASEGURADORA, aos dezoito de Janeiro de dois mil
e dois,
REUNIDOS:
Por uma parte, DR. DIEGO MURILLO CARRASCO, maior, Médico, portador do D.N.I. n.º 35 364 598, emitido pelo Estado Espanhol, com domicílio profissional na C. Santa Maria
Magdalena, 15, 28016 Madrid - Espanha, e
Por outra, DR. MIGUEL JORGE SANTOS OLIVEIRA FERREIRA
LEÃO, maior, Médico, portador do B. I. N.º 3 846 726, emitido
pelo Arquivo de Identificação do Porto em 18/12/97, com
domicilio profissional na R. Delfim Maia, 405 - 4200-256 Porto Portugal,
QUE INTERVÊM:
O primeiro em nome e representação, como Presidente, de
P.S.N. – AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (AMA), Mútua de Seguros a Prima Fija (A.M.A. como acrónimo), com Sede
Social em Espanha, Madrid, na C. Santa Maria Magdalena, 15,
Pessoa Colectiva n.º G-28/177 657, e Sucursal em Portugal, em
Lisboa, na Av. João XXI, 70 - R/C-Esqº, Pessoa Colectiva n.º 980
215 536, de acordo com os poderes que ao mesmo foram conferidos por Escritura Notarial lavrada no Notário de Madrid, D.
Juan Bolás Alfonso, em 19 de Julho de 1996, registada no seu
protocolo com o número 2.761, os quais declara manter integralmente em vigor;
O segundo em nome e representação, como Presidente, do
CONSELHO REGIONAL DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
DA ORDEM DOS MÉDICOS, com Sede em Portugal, Porto, na
R. Delfim Maia, 405, Pessoa Colectiva n.º 500 984 492, e para cujo
cargo foi eleito em eleições efectuadas na citada Entidade.
Reconhecendo-se mutuamente a capacidade necessária para
contratar e obrigar em nome dos seus representados, e
CONSIDERANDO:
I – Que A.M.A. é uma Mútua a Prémio Fixo, cuja função principal é prestar serviços na actividade seguradora aos Profissionais da saúde, de que deriva a sua denominação de Mútua dos
Profissionais da saúde;
II – Que A.M.A., sensível ao esforço que se exige aos Profissionais da saúde para actualização científica, deontológica e profissional, que deve ser extensiva tanto aos próprios Profissionais da saúde como à população em geral, e com o sentido do
seu aperfeiçoamento, tem prevista a realização e participação
em actividades no campo da investigação e formação, que redundarão em beneficio do profissionalismo dos seus
Mutualistas;
III – Que o CONSELHO REGIONAL DA SECÇÃO REGIONAL
DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS acolhe o desenvolvimento de iniciativas de sociedades cientificas, colégios, acções
sociais, formação contínua para grupos de trabalho de diversas especialidades, entre outras iniciativas de índole profissional;
IV – Que ambas as Entidades, perante a coincidência dos seus
objectivos no âmbito da formação e do conjunto profissional
a que dirigem os seus serviços, deliberam estabelecer acordos
de colaboração, regulados pelas seguintes
DISPOSIÇÕES:
PRIMEIRA: O presente Protocolo visa estabelecer os princípios gerais de colaboração entre A.M.A. e a SECÇÃO REGIONAL
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DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS (S.R.N.O.M.), tendo em vista o patrocínio
por parte de A.M.A. de actividades científicas, de formação e culturais a realizar pela
S.R.N.O.M.;
SEGUNDA: Os patrocínios referidos na cláusula anterior serão valorados
casuisticamente;
TERCEIRA: O presente acordo de colaboração durará pelo período a decorrer entre
a data da sua assinatura e 31 de Dezembro de 2002. No termo do citado período, este
acordo poderá ser prorrogado em condições a renegociar, por períodos anuais, não
havendo notificação em contrário de alguma das partes com um mês de antecedência sobre cada vencimento. No entanto, durante a vigência do presente acordo ou
de alguma das suas prorrogações, as partes podem manifestar a sua vontade de não
o renovar, com um mês de antecedência sobre a data-termo de qualquer das suas
anuidades;
QUARTA: A S.R.N.O.M. informará a A.M.A. das actividades a realizar.
QUINTA: Na publicidade e documentação relativa à realização das actividades
abrangidas por este acordo de colaboração figurarão os logotipos e denominação
da A.M.A., como Patrocinadora da iniciativa e da S.R.N.O.M..
SEXTA: Durante a vigência do presente protocolo a S.R.N.O.M. facilitará a divulgação, junto dos seus Membros, dos seguros explorados pela A.M.A., bem como facilitará a colocação nas suas instalações de expositores, material informativo e publicitário dos mesmos seguros. A S.R.N.O.M. permitirá ainda que, em condições a estabelecer caso a caso, a A.M.A. esteja presente nos Seminários ou Congressos que
realize. A S.R.N.O.M. prestará, através dos seus recursos, apoio aos representantes
de A.M.A. nas acções de comercialização dos seus produtos, bem como facilitará a
colocação de expositores e material informativo e publicitário dos respectivos produtos nas suas instalações, podendo A.M.A. estar presente nas iniciativas que a
S.R.N.O.M. comunique, em estreita colaboração com os efectivos de relações públicas da S.R.N.O.M..
SÉTIMA: As partes acordam em submeter previamente à outra parte a aprovação de
qualquer divulgação ou publicidade que qualquer uma delas pretenda efectuar deste Protocolo ou das actividades por ele abrangidas, não podendo as respectivas denominações, símbolos ou logotipos ser utilizados sem o expresso consentimento
do Titular a que digam respeito.
OITAVA: Para todas as questões emergentes do presente acordo as partes
convencionam expressamente como competente, e com renúncia a qualquer outro,
o foro da comarca do Porto.
E, estando de conformidade com o presente acordo, elaborado em versões Portuguesa e Castelhano, cada uma delas em dois exemplares, ambos valendo como originais, o assinam na data e localidade acima indicados.

4 – ORGANIZAÇÃO NACIONAL
1 – Conforme o já anunciado no número anterior da Revista Nortemédico, o CNE havia deliberado solicitar ao
Ministério da Saúde a suspensão da portaria 189/2001
referente às tabelas de facturação de procedimentos realizados em ambulatório, com base nos GDH. O pedido da
Ordem dos Médicos, a resposta do Secretário de Estado
da Saúde bem como a informação do IGIG que a fundamentou consta dos Documentos 4a, 4b e 4c, respectivamente.

Doc. 4a (25/10/2001)
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PORTARIA 189/2001
(REFERENTE À TABELA DE FACTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM AMBULATÓRIO – GDH)
FORMULADO PELA ORDEM DOS MÉDICOS
Ordem dos Médicos
PRESIDENTE
A Sua Excelência
O Ministro da Saúde
25-10-2001
Excelência
Vem a Ordem dos Médicos solicitar a Vossa Excelência a
suspensão e a revogação do Diploma “Tabela de Facturação
de Procedimentos realizados em Ambulatório - GDH”. DL
n.º 189/2001 de 9 de Março, por forma a que se possam adequar os preceitos legais à boa pratica médica, de acordo com
o parecer que se envia em anexo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus melhores cumprimentos.
J. Germano de Sousa

CONSELHO REGIONAL DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
Dr. Miguel Leão, Presidente
P.S.N.
AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA MÚTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Dr. Diego Murillo Carrasco, Presidente
ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE AGRUPACIÓN MUTUAL
ASEGURADORA E A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
Considerando,
I – Que a SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS prestará todo
o apoio às acções de divulgação e promoção a efectuar por A.M.A. junto dos Médicos inscritos na referida Secção Regional, nomeadamente disponibilizando os seus
recursos para e envio de correspondência informativa e promocional;
II – Que A.M.A. é uma Mútua de Seguros exclusiva de e para Profissionais da Saúde,
com fins não lucrativos, e que no decurso da sua actividade presta apoio aos Organismos representativos dos sectores profissionais abrangidos pelos seus Estatutos;

Doc. 4b (07/01/2002)
SUSPENSÃO DA PORTARIA 189/2001 (REFERENTE À
TABELA DE FACTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
REALIZADOS EM AMBULATÓRIO – GDH)
– RESPOSTA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE –
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Ex.mo Senhor
Bastonário da Ordem dos Médicos
Assunto: Portaria 189/2001, de 9 de Março

III – Que o Protocolo nesta data celebrado entre as duas Entidades representa o
primeiro passo numa colaboração que se espera mutuamente profícua e, em especial, vantajosa para os Médicos membros da S.R.N.O.M.,

Em referência ao ofício e assunto em epígrafe, encarregame Sua Excelência o Secretário de Estado da Saúde de enviar a V.Ex.ª cópia da informação n.º 160, de 27/12/01, do Instituto de Gestão Financeira da Saúde, na qual foi exarado o
despacho que se transcreve:

os signatários acordam:

Visto.

I – A.M.A. efectuará donativos à S.R.N.O.M, anualmente acordados mediante apreciação da actividade desenvolvida em cada exercício;

Transmita-se à Ordem dos Médicos
02.01.07

II – Para o primeiro período, contado desde a presente data até 31 de Dezembro de
2002, A.M.A. efectuará um donativo de 19.951,92 Euros.

a) Francisco Ventura Ramos
Secretário de Estado da Saúde

Em Madrid, Espanha, aos dezoito de Janeiro de dois mil e dois.

Com os melhores cumprimentos
A Chefe de Gabinete (Ana Maria Tavares)

CONSELHO REGIONAL DA SECCÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

Dr. Miguel Leão, Presidente
P.S.N.
AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA MÚTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Dr. Diego Murillo Carrasco, Presidente
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Doc. 4c (25/10/2001)
MINISTÉRIO DA SAÚDE
IGIF – INSTITUTO DE GESTÃO INFORMÁTICA E FINANCEIRA DA SAÚDE
COORDENADORA DO DDSFG
Ex.mo Senhor Presidente do Conselho de Administração
Portaria n.º 189/2001, de 9 de Março - Ordem dos Médicos
O oficio n.º 4138, da Ordem dos Médicos, de 25 de Outubro
de 2001, refere-se a um conjunto de queixas apresentado
por "vários médicos radiologistas, por tentativas de transformação das tabelas de preços a cobrar pelo SNS" em "tabelas de preço a pagar por parte de algumas entidades estranhas aos Hospitais do SNS e mesmo destes, em concursos externos".
Esta reclamação não pode, assim, ser associada ao pedido
de suspensão da Portaria acima referida cujo âmbito de aplicação é, como a própria Ordem reconhece, "o valor das
prestações de saúde realizadas pelas instituições e serviços
integrados no Serviço Nacional de Saúde e que devam ser
cobradas aos subsistemas de saúde cujos beneficiários a eles
recorram, bem como a quaisquer entidades, públicas ou
privadas, responsáveis pelos respectivos encargos".
O estudo técnico-financeiro elaborado, para o qual este Instituto cedeu a informação solicitada, apresenta incorrecções
que importa esclarecer.
As nomenclaturas e custos dos procedimentos constantes
nas tabelas do ambulatório da Portaria acima referida, são
preparados com base nos conhecimentos de grupos de
peritos, para cada uma das especialidades. Os cálculos de
custos são efectuados tendo em conta a realidade dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, critérios de rentabilização de recursos materiais e humanos e margem de lucro
igual a zero.
Quanto às questões concretas relativas à Tomografia Computo-rizada (TC) informa-se o seguinte:
– O valor do equipamento considerado foi um valor médio,
que representava, à data do seu calculo, a realidade da
maioria das instituições Esse valor já foi actualizado, este
ano, face à generalização dos equipamentos de “TC espiral”.
– O valor do IVA foi considerado.
– Os encargos de manutenção das instalações e equipamentos foram considerados.
– A amortização ou reintegração é considerada como custo
e, por definição, irá permitir à instituição substituir o equipamento quando si esgotar a sua vida útil.
– O cálculo dos custos considerou os encargos indirectos, os quais repercutem os gastos com água, electricidade, lavagem das roupas, etc..
– Foram considerados os custos do equipamento necessário e dos programas informáticos utilizados, bem como
os encargos de manutenção e actualização de equipamentos e programas.
– Os custos do disparo, tal como de todos os materiais de
consumo, bem como a duração média do equipamento
são informações dadas pelos peritos médicos e são objecto de actualização anual.
– A utilização do equipamento durante 12 horas diárias não
é sinónimo de 12 horas de trabalho ininterrupto e traduz
a utilização média dos hospitais do SNS.
– Os tempos de trabalho de médico, técnico, administrativo
e auxiliar são diferentes porque também é diferente a sua
actividade (só o médico relata o exame, o administrativo
acolhe o doente e escreve o relatório, etc.).
– O número de exames diários é função do número de horas de utilização do equipamento, considerando uma rentabilização média do mesmo: não é aceitável que equipa-

mentos com preços tão elevados sejam utilizados por fracções de tempo menores que as consideradas, sobretudo
se atendermos a que, no apoio ao Serviço de Urgência, do
utilizáveis 24 horas por dia.
Com o apuramento de custos efectuado, nos termos apresentados anteriormente, ainda que de forma sucinta, pretende-se que o montante facturado por cada hospital
corresponda aos quantitativos que despendeu com a realização do exame ou tratamento. Por outro lado, a produção
ponderada em função da estrutura de custos é um instrumento estatístico muito mais interessante do que a contagem do número absoluto de actos realizados, sem atender
à sua complexidade. Outro objectivo dos preços estabelecidos é incentivar a eficiência junto das instituições, uma vez
que provocam, necessariamente, uma resposta em termos
de gestão, para se conseguir utilizar da melhor forma possível os recursos disponíveis e pagos com a comparticipação
de todos os cidadãos que contribuem, através dos Impostos, para a aquisição dos mesmos.
Quanto às questões concretas relativas à Ressonância Magnética (RM), informa-se o seguinte:
– O custo por hora dos recursos humanos considerados está
claramente acima da média de todo o Serviço Nacional de
Saúde.
– O equipamento de RM, face ao seu custo (consideram-se
165 mil contos, com 12,6 mil contos de encargos anuais de
manutenção e 10 mil contos anuais para actualização de
“software”) e às suas exigências de funcionamento, apenas deve ser considerado nas situações em que a procura
existente implique uma utilização eficiente. Assim, a produção anual considerada é de 3200 exames. Este valor é
idêntico ao actualmente praticado pelos Hospitais da Universidade de Coimbra e inferior ao do Hospital Sta. Maria.
– O facto de se considerar uma utilização de 12 horas diárias
não permite inferir que o horário seja contínuo.
– Para efeitos de utilização de equipamento considerou-se
que o exame tem uma duração de 40 minutos, embora o
tempo de técnico seja de 30 minutos e o de médico de 45.
Não é correcta a inferência de que o exame é analisado e
relatado em 5 minutos.
Coloca-se o assunto à consideração de V. Ex.
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Acontecimentos Culturais e Científicos na Casa do Médico

ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
26 de Janeiro – V Meeting of Treatment in Dermatology [H.G.
Sto. António].

8 e 9 de Fevereiro – XIII Jornadas de Medicina Dentária do
Porto.
1 e 2 de Março – Jornadas de Andrologia para Medicina Familiar.
14, 15 e 16 de Março – 14º Encontro Nacional de Epileptologia.
18 e 19 de Março – VI Curso de Pós-Graduação em Nutrição
Entérica e Parentérica [Faculdade de Medicina do Porto].
22 e 23 de Março – XIX Curso de Actualização de
Dermatologia e Venereologia [H. S. João].
04, 05 e 06 de Abril – 4º Simpósio da Fundação Bial “Aquém
e Além do Cérebro”.
10, 11, 12 e 13 de Abril – 1º Curso de Neurologia Pediátrica
e Curso Satélite de Hipercentrismo [H. Maria Pia].
19 e 20 de Abril – Curso “Cancro do Endométrico e do Ovário” [Colégio de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia].

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
04, 05, 11, 12, 25 e 26 de Janeiro – Curso de Pós-Graduação
“Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos Médicos, SRN].
01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23 de Fevereiro – Curso de PósGraduação “Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos
Médicos, SRN].

01, 02, 15,16, 22, 23 de Março – Curso de Formação para
Orientadores dos Internatos Médicos [Departamento de For-

Exposições
10 a 20 de Janeiro – Exposição de Fotografia “Por Detrás da
Objectiva” [Joaquim Tavares].
22 de Março a 2 de Abril – Exposição de Pintura “Anatomias
Avulsas” [Ruy Silva].

VAI ACONTECER...
REUNIÕES CIENTÍFICAS
03, 04 e 05 de Maio – 1º Congresso Nacional de Internos
[Secção Norte do Conselho Nacional do Médico Interno].

14 e 15 de Junho – Encontro da Associação de Psiquiatria
Biológica [APB / H. Magalhães Lemos].
23, 24 e 25 de Junho – VII Curso de Correlação AnátomoRadiológica [Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear / Armed Forces Institute of Pathology (AFIP)].

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de Maio – Curso de PósGraduação “Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos
Médicos, SRN].

01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Junho – Curso de PósGraduação “Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos
Médicos, SRN].

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
25 de Maio (21h30) – Recital de Piano a 4 Mãos [Luís Maga-

mação da Ordem dos Médicos].

lhães e Nina Schumann].

01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23 de Março – Curso de PósGraduação “Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos

Exposições

Médicos, SRN].

05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de Abril – Curso de Pós-Graduação “Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos Médicos,
SRN].

05, 06, 12 e 13 de Abril – Curso de Formação para Orientadores dos Internatos Médicos [Departamento de Formação da
Ordem dos Médicos].

EVENTOS CULTURAIS
Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
19 de Janeiro – Recital de Música de Câmara da Orquestra
Gulbenkian [Helena Paraty].
16 de Fevereiro – Recital de Piano [Luísa Tender].
6 de Abril (22h00) – Orquestra de Jovens de Santa Maria da
Feira [Solista-Constantin Sandu (pianista). Maestro-Osvaldo Ferreira].

22 de Abril a 2 de Maio – Exposição de Pintura “Nativity and
Facies” [Vyvien Veiga-Pires].
17 a 23 de Maio – Exposição de Pintura de Médicos
Transmontanos [e Semana Gastronómica Transmontana].
24 de Maio a 11 de Junho – Exposição de Pintura [Maria André].
15 de Junho a 15 de Julho – Exposição de Pintura e Desenho
“Dos Eus e des Manchas de Rochard” [Helena Paraty].
Concertos no âmbito da Exposição de Pintura e Desenho de
Helena Paraty:
15 de Junho (21h00) – Recital de Piano [por Luís Manoel Lopes]
precedido pela Conferência “Dos Eus e des Manchas de
Rochard” [pelo Prof. Doutor Pedro Lopes dos Santos - Presidente da
Faculdade de Psicologia da U.P.].

29 de Junho (21h00) – Concerto pelo Centro de Estudos Musicais do Porto [Direcção: Luís Manoel Lopes].

