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Dossier especial:
Formação Médica 
Especializada 
A crítica é unânime: as 
organizações médicas rejeitam 
alterações à formação 
especializada que comprometam 
a qualidade e a diferenciação 
técnica. Esta foi a ideia 
fundamental deixada na Reunião 
Geral que juntou a Ordem, os 
sindicatos e as associações de 
estudantes no passado dia 13 de 
Março. pág. 24
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A voz aos distritos 
médicos
Quadro de profissionais por 
renovar nos cuidados primários, 
carência de especialistas nos 
hospitais, concursos inexistentes, 
ausência de incentivos. A uma 
demografia médica em colapso 
somam-se as grandes distâncias, 
a desertificação e a falta de 
financiamento, num conjunto 
que faz de Trás-os-Montes a 
região mais deprimida do país em 
matéria de serviços de Saúde. Nos 
dias 5 e 6 de Fevereiro, a Ordem 
dos Médicos foi conhecer esta 
realidade no terreno com uma 
visita ao Distrito de Bragança. 
pág. 08

08 Levi Guerra:
Prémio Nacional de
Saúde 2013
O Prof. Levi Guerra recebeu o 
Prémio Nacional de Saúde. Com 
as devidas felicitações ao notável 
médico e professor da academia 
portuense, publica-se um excerto 
da longa conversa que manteve 
com a nortemédico e cuja versão 
integral pode ser lida no portal 
nortemedico.pt. O despertar da 
sua vocação para a Medicina, o 
pioneirismo na hemodiálise, o 
respeito pelos mestres, o estado 
do país... Sobre o prémio, diz 
tratar-se de “uma coisa jubilosa”. 
pág. 54

Ciclo de Ténis 2014
No final do mês de Março 
arrancou o ciclo Ténis 2014 na 
SRNOM. A “Taça da Ordem” foi 
a primeira competição oficial de 
um calendário que se estende até 
Setembro. pág. 74
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Entrevista a 
Miguel Guimarães, 
presidente do 
CRNOM
Na altura em que iniciava um 
novo mandato como presidente 
do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães deu uma extensa 
entrevista à nortemédico. 
Alguns temas sofreram já 
desenvolvimentos posteriores, 
mas aqui fica o relato dessa 
conversa. O dirigente da SRNOM 
quer uma Ordem com uma 
atitude mais empreendedora 
e que apresente, ela própria, 
uma proposta de reforma 
para todo o sistema de saúde, 
esclarece a proposta das 
“taxas de justiça”, apresenta 
as novidades na composição 
do Conselho Regional e aponta 
as metas para 2014-2016, entre 
elas aproximar os médicos da 
instituição e activar mecanismos 
de solidariedade. pág. 36
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O Ministério da Saúde, a desqualificação 
da Medicina e a decadência do SNS. 
Que caminhos para os Médicos?

O desafio verdadeiramente titânico que os doentes 
e os médicos enfrentam há cerca de três anos, desde 
que Portugal está sob assistência financeira, não per-
mite encarar o futuro com esperança sem a existência 
de uma estratégia sólida, concertada e inteligente. 
Cada vez mais é imperiosa uma verdadeira união de 
todos na defesa daquela que é considerada a maior 
conquista social da nossa democracia: o acesso a um 
serviço nacional de saúde público universal e de qua-
lidade. 

Muitas têm sido as alterações legislativas realizadas 
pelo Ministério da Saúde (MS) – frequentemente as-
sociadas a uma intervenção ‘cirúrgica’ na comunica-
ção social com o propósito de desqualificar e dene-
grir os médicos – visando apenas a redução drástica 
da despesa no sector, mas com custos dramáticos na 
qualidade dos cuidados de saúde prestados à popula-
ção. Os objectivos declarados são sempre os mesmos: 
cumprir as metas impostas pela troika e tornar o SNS 
sustentável. 

Os portugueses continuam a ser confrontados regu-
larmente, por iniciativa do MS, com a possibilidade 
de outros profissionais da área da saúde poderem 
substituir os médicos, de forma autónoma, no exer-
cício das suas funções específicas. Num país em que 
a qualidade da Medicina é elevada e os cuidados de 
saúde apresentam indicadores de topo a nível inter-
nacional, porquê a reiterada tentativa de colocar em 
causa essa qualidade e esse prestígio? A quem inte-
ressa destruir a qualidade da Medicina portuguesa e 
a qualidade dos cuidados de saúde? 

Os portugueses foram confrontados recentemente 
com legislação que visa uma reforma do SNS inde-
vidamente fundamentada, e que mais não faz do que 
deteriorar os cuidados de saúde de proximidade, 
acentuar as assimetrias no acesso aos cuidados de 
saúde já existentes no território nacional e criar con-
dições para que o país tenha doentes de primeira e 
doentes de segunda categoria. De resto, o encerra-
mento previsto de dezenas de unidades e serviços, 
associado à criação da figura do chamado “gestor 

do doente”, constituem os instrumentos ideais para 
desmantelar o SNS e ajudar a financiar um serviço 
privado de saúde em dificuldade e cada vez menos 
acessível à maioria da população portuguesa. 

Os portugueses continuam a ser confrontados diaria-
mente com a decadência anunciada do SNS. Em que 
alguns têm acesso a terapêuticas inovadoras e outros 
não. Em que alguns têm direito a cuidados de saúde 
especializados e outros não. Em que os famosos cen-
tros de referência nunca mais são definidos. Em que a 
célebre liberdade de escolha legalmente consagrada é 
uma miragem. Em que o centrar o sistema no doente 
tantas vezes apregoado está cada vez mais distante. 
Em que os hospitais e restantes unidades de saúde 
continuam sem divulgar publicamente os resultados 
reais dos tratamentos realizados. Em que os doen-
tes se sentem cada vez mais afastados dos médicos. 
Em que os médicos cada vez mais sentem a falta de 
tempo para estar com os seus doentes. Em que a de-
sumanização da Medicina e dos cuidados de saúde é 
cada vez maior. Em que os números assumem toda a 
importância nos contratos-programa. Em que a qua-
lidade é cada vez mais desprezada. Em que a identi-
dade cultural e social dos hospitais está na iminência 
de desaparecer. Em que as taxas moderadoras não 
param de aumentar. Em que a excessiva limitação 
do apoio nos transportes afasta os doentes do SNS. 
Em que as miseráveis condições sociais e financeiras 
de muitas famílias impedem os doentes de fazer os 
tratamentos prescritos. E tudo, tudo, em nome da 
sustentabilidade do sistema!

A legislação laboral e as tabelas salariais são cada vez 
mais injustas, completamente desajustadas face ao 
elevado grau de responsabilidade social dos médicos. 
E as exigências são cada vez maiores. Será que é pos-
sível manter a qualidade dos cuidados de saúde nas 
condições adversas que todos conhecemos? Tempos 
de consulta completamente disparatados e desade-
quados. Sistemas informáticos disfuncionais, inde-
vidamente testados e em experimentação em tempo 
real, consumindo a paciência e perturbando a sani-
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dade mental de médicos e doentes. Sistemas infor-
máticos que não garantem a segurança do trabalho 
médico nem a segurança dos dados clínicos dos do-
entes. Trabalho extraordinário obrigatório e extraor-
dinariamente mal pago. Reformas que não respeitam 
minimamente o elevado grau de desgaste inerente ao 
exercício da profissão médica. Carreiras Médicas sem 
os devidos concursos em tempos aceitáveis. Catego-
rias profissionais sem a devida progressão nas diferen-
tes posições remuneratórias. SIADAP para ‘congelar’ 
o que já está congelado há muitos anos (progressão 
nas posições remuneratórias) e ainda sem critérios 
conhecidos de equidade e qualidade. Persistência no 
recurso a empresas para contratar médicos ao preço/
hora mais barato e sem critérios de qualidade prévia 
e devidamente definidos. Concursos regionais ‘fecha-
dos’ que violam o direito de igualdade de acesso ao 
emprego no sector público e colocam em causa re-
ferenciais de transparência, equidade e igualdade de 
oportunidades na administração pública (e que já fo-
ram considerados ilegais pelo Provedor de Justiça!).

Para acentuar este quadro absolutamente desastroso, 
o MS tem implementado medidas ‘correctoras’ para 
‘disciplinar’ os médicos. Prescrição por DCI sem 
qualquer respeito pela opção do doente. Declarações 
de conflitos de interesse e incompatibilidades e de 
qualquer tipo de patrocínios com valor acima dos 25 
euros! Ameaça constante de organizar o trabalho mé-
dico de acordo com o regime de dedicação exclusiva 
que o próprio MS contribuiu para extinguir, promo-
vendo incompatibilidades para acumulação de fun-
ções no sentido de evitar remunerar os médicos de 
forma adequada. Proposta de formação médica es-
pecializada (internatos médicos) assumindo o MS a 
função da Ordem dos Médicos na definição dos pro-
gramas de formação e na definição das idoneidades 
e capacidades formativas dos serviços, para além de 
outras matérias completamente inaceitáveis. Extin-
ção do internato do Ano Comum e criação de con-
dições para a existência de médicos indiferenciados, 
com todas as consequências negativas daí decorren-
tes. Promoção da emigração médica por falta de con-
dições adequadas ao exercício da profissão em Portu-
gal. Manutenção de numerus clausus nos cursos de 
Medicina que não respeitam minimamente as capa-
cidades formativas das Escolas Médicas e que criam 
as perfeitas condições para a existência de médicos 
indiferenciados, a emigração médica e o desemprego 
médico. Ou seja, desqualificação médica e mão-de-
-obra mais barata (“proletarização” do trabalho mé-
dico). Contratação absurda de médicos estrangeiros 
(da América latina) para os centros de saúde sem a 

devida especialização em MGF e a auferir ordenados 
milionários, com desprezo absoluto pelos médicos 
portugueses. Contratualização não partilhada de ob-
jectivos e imposição de indicadores castradores das 
boas práticas médicas na MGF. Aplicação em massa 
de normas de orientação clínica nem sempre devida-
mente validadas e sem qualquer respeito pela relação 
médico-doente. Legislação bizarra sobre licencia-
mento de unidades privadas de saúde que conduz à 
destruição dos cuidados de proximidade e enfraquece 
a relação médico-doente nos consultórios e nas pe-
quenas clínicas médicas. Legislação sobre o modelo 
das Convenções que não garante maior acessibilidade 
aos doentes e que contribui para o desperdício de re-
cursos, não cumprindo os princípios da complemen-
taridade, da liberdade de escolha, da transparência, 
da igualdade, da concorrência pela qualidade e da 
medicina de proximidade. Ausência de legislação es-
pecífica sobre o acto médico (inconstitucionalidade e 
erro por omissão).

Em Julho de 2012 aconteceu a maior greve dos mé-
dicos de que há memória. Em defesa do SNS e dos 
doentes portugueses. E contra a vergonhosa contrata-
ção de médicos à hora pelo valor mais baixo, através 
de empresas. Os Sindicatos Médicos, com o apoio da 
Ordem dos Médicos e outras organizações ou grupos 
(nomeadamente os Médicos Unidos), souberam em 
conjunto gerir uma greve em que quase todos os mé-
dicos acreditaram. Os Sindicatos negociaram o acordo 
que é conhecido e que terá sido o melhor possível nas 
condições adversas existentes. A Ordem dos Médicos 
apresentou e fundamentou as suas reivindicações, 
mas nenhuma delas foi devidamente atendida.

A Ordem dos Médicos tem apresentado e fundamen-
tado muitas das suas posições em resposta às medidas 
implementadas pelo MS que tendem a desqualificar 
o SNS e a Medicina. Infelizmente, o MS persiste em 
não atender na sua governação à imensa maioria das 
propostas da OM.

Nas últimas eleições para a Ordem dos Médicos a 
equipa que tive o privilégio de liderar definiu como 
objectivos essenciais, na “defesa da Medicina que es-
colhemos quando decidimos ser Médicos”, continuar 
a defender os médicos e os doentes e não desistir de 
lutar pela dignidade dos doentes e dos médicos, pelo 
SNS, as carreiras médicas e a formação médica, pela 
qualidade da medicina e dos cuidados de saúde, pela 
qualificação, a ética e a deontologia da profissão mé-
dica, pelo respeito pelas competências médicas e pelo 
acto médico, pelo futuro dos jovens médicos e pela 
solidariedade interpares.
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E reforçamos a ideia de que o poder político tem que 
sentir que existe uma união sólida entre todos os mé-
dicos, para que seja possível defender médicos e do-
entes de forma mais consequente e eficaz.

Como estratégia para alcançar os objectivos gerais 
propostos apontámos cinco caminhos, que quere-
mos agora destacar e reforçar: 
1. A OM deve estar mais próxima dos médicos;
2. A OM deve manter e reforçar a relação institucio-
nal de colaboração estreita e estratégica com os Sin-
dicatos Médicos;
3. A OM deve ser mais proactiva e menos reactiva (e 
a reactividade deve ser feita por patamares de impor-
tância da matéria envolvida);
4. A OM deve apresentar uma proposta de solução 
concreta para cada problema colocado pelo Ministé-
rio da Saúde. 
5. A OM deve apresentar institucional e publicamente 
a sua proposta de reforma do Sistema Nacional de 
Saúde (onde estejam incluídas todas as matérias que 
vão sendo habitualmente objecto de discussão).

A proximidade com os médicos no mundo real acen-
tuou-se. Já foram realizadas várias reuniões com a 
presença de centenas de médicos e iniciaram-se as vi-
sitas aos distritos para ouvir os médicos. Já foram re-
alizadas múltiplas intervenções e produzidos inúme-
ros documentos e pareceres. É preciso rapidamente 
implementar as pontes que permitam activar e cruzar 
todos os caminhos referidos. Só assim será possível 
a OM ser mais eficiente e eficaz. E mais exigente na 
capacidade de resposta organizada em pelouros fun-
cionais, na definição das questões nucleares das suas 
próprias competências, no estabelecimento de prio-
ridades, na constituição de grupos específicos para 
negociar com o poder político e os parceiros sociais, 
e na implementação de reuniões regulares das quais 
resultem memorandos de entendimento assinados e 
datados entre o MS e a OM.

Na situação actual, o caminho não é fácil. Temos que 
saber resistir e não desistir de lutar pelos valores e 
princípios em que sempre acreditámos. E temos que 
ser todos, não apenas alguns. Em nome da qualidade 
da Medicina e dos cuidados de saúde. Os doentes 
precisam de nós. E nós precisamos dos doentes. A 
greve é um instrumento sindical de último recurso 
(e que todos podemos apoiar, se necessário e justi-
ficado). Entretanto, e porque os cerca de 40.000 
médicos do país potencialmente contactam toda a 
população portuguesa, a defesa da qualidade da Me-
dicina, dos cuidados de saúde e, consequentemente, 
dos doentes está nas nossas mãos.

A OM e os médicos podem utilizar desde já todas 
as suas capacidades para pressionar o poder político.
Informação directa aos doentes dos verdadeiros pro-
blemas da Saúde e das propostas da OM. Renúncia 

imediata do protocolo existente entre a DGS e a OM 
para a elaboração das normas de orientação clínica. 
Renúncia à participação em todas as Comissões 
mistas de colaboração com o MS (nomeadamente a 
Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica). Sus-
pensão (juridicamente fundamentada), por tempo 
indeterminado, da utilização dos programas infor-
máticos ineficazes (nomeadamente a PEM), exigindo 
a sua imediata substituição pelo SAM. Recusa (juri-
dicamente fundamentada) de participação em júris 
de concursos considerados ilegais. E por aí adiante. 

Todas as medidas devem ser sempre acompanhadas 
de propostas concretas para a resolução de proble-
mas reais (e não fictícios), como por exemplo a ques-
tão da falta de médicos em algumas zonas do país. E 
como sempre, é bom ter um plano B. E esse está nas 
mãos dos Sindicatos Médicos e de todos nós.

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

nortemédico
novas características gráficas

Caro	colega	e	leitor,

a	revista	nortemédico	que	tem	em	mãos	é	diferente	
dos	números	anteriores.	Procedemos	a	alterações	das	
características	gráficas	da	revista,	e	concretamente	uti-
lizamos	outro	tipo	de	papel.	Preservamos	a	imagem	de	
marca	da	nossa	revista,	que	tem	servido	de	base	a	mui-
tas	outras.	as	mudanças	agora	introduzidas	permitem	
diminuir	de	forma	substancial	os	custos	com	a	revista	
nortemédico.	adicionalmente	pretendemos	ir	ainda	um	
pouco	mais	longe.	recordo	a	todos	os	colegas	o	inquérito	
já	publicado	na	revista	nº	50.	Use-o	para	nos	fazer	chegar	
a	sua	opinião.	ou	vá	a	www.nortemédico.pt	e	preencha	
o	questionário	aí	disponibilizado.	a	sua	opinião	é	muito	
importante.	E	se	uma	parte	significativa	de	colegas	objec-
tivamente	declararem	que	dispensam	receber	a	revista	
em	formato	físico,	bastando-lhes	a	sua	disponibilização	
on-line	ou	que	a	mesma	lhes	seja	enviada	por	email,	po-
demos	ter	uma	poupança	ainda	mais	significativa	com	as	
despesas	inerentes	à	revista.	
a	revista	nortemédico	é	um	projecto	editorial	de	que	
nos	orgulhamos,	que	tem	sido	valorizado	pelos	colegas	e	
que	queremos	manter.	a	diminuição	com	a	despesa	é	no	
momento	actual	uma	prioridade.	Mas	sem	prejudicar	a	
qualidade	e	actualidade	dos	seus	conteúdos.	Esperemos	
que	os	objectivos	essenciais	sejam	plenamente	atingidos.

Muito	obrigado	pela	atenção	prestada,

Miguel	Guimarães
(Director da revista nortemédico)
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Quadro de profissionais 
por renovar nos cuidados 
primários, carência 
de especialistas nos 
hospitais, concursos 
inexistentes, ausência 
de incentivos. A uma 
demografia médica em 
colapso somam-se as 
grandes distâncias, a 
desertificação e a falta 
de financiamento, num 
conjunto que faz de Trás-
os-Montes a região mais 
deprimida do país em 
matéria de serviços de 
Saúde. Nos dias 5 e 6 de 
Fevereiro, a Ordem dos 
Médicos foi conhecer esta 
realidade no terreno com 
uma visita ao Distrito de 
Bragança. 

Ordem dOs 
médicOs visitOu 
O distritO de 
Bragança

destaque: voz aos distritos

Macedo  
de Cavaleiros

Alfândega 
da Fé

Bragança

Vila Flor

Mirandela

Vinhais
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depois temos que vir para a sede transcrever tudo 
com uma duplicação de trabalho que não deveria 
acontecer”, lamentou um dos médicos presentes. 
No âmbito da organização dos serviços, a região 
continua a não dispor de uma Unidade de Saúde 
Familiar e a contratualização com as Unidade de 
Cuidados de Saúde Primários (UCSP’s) resultam 
numa “imposição de indicadores” de acordo com 
o bastonário da OM. Uma médica interna reforçou 

este ponto, assumindo que os indi-
cadores são parâmetros buro-

cráticos que não reflectem o 
trabalho realizado.

Hospital de Macedo 
de cavaleiros
A carência de médicos em 

diversas especialidades foi a 
primeira conclusão retirada da 

visita ao hospital local. A unidade 
tem falta de anestesistas e dispõe de uma 

única especialista em oncologia médica, Fernanda 
Estevinho, que conta com o apoio de um colega 
uma vez por semana. A esta realidade somam-se 
as já conhecidas dificuldades no transporte de do-
entes devido às longas distâncias percorridas, ao 
isolamento de populações e à ausência de meios de 
transporte públicos. 
A nível interno, o director do serviço de ortopedia, 
Afonso Ruano, deu conta de vários constrangimen-
tos relativos à falta de equipamento e à adopção 
de uma política de contenção de despesa que nem 
sempre representa ganhos de poupança. “A apli-
cação de próteses mais baratas, por exemplo, im-
plica revisões mais precoces e mais iatrogenias. 
O risco de infecção numa revisão aumenta de 1 
para 10”, exemplificou. No financiamento, sub-
sistem modelos menos adequados, como o 
pagamento feito “ao dia” nas unidades 
de convalescença, que pode contribuir 
para um prolongamento excessivo dos 
internamentos. 

Saúde mais 
deprimida do país 
Liderada pelo bastonário, José Manuel Silva, a co-
mitiva da Ordem dos Médicos (OM) integrou o pre-
sidente do Conselho Regional do Norte (CRN), Mi-
guel Guimarães; os membros do CRN Dalila Veiga 
e Caldas Afonso; o presidente do Conselho Distrital 
de Bragança (CDB), Marcelino Silva e o presidente 
da mesa da Assembleia do Distrito Médico, Antó-
nio Andrade. Na agenda desta visita de dois dias 
ao Nordeste Transmontano constaram passagens 
pelos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Alfân-
dega da Fé, Bragança, Vila Flor e Mirandela, com 
contacto directo com os colegas dos respectivos 
Centros de Saúde e unidades hospitalares. 

centro de saúde de Macedo 
de cavaleiros

A primeira instituição visitada 
apresentou, desde logo, algumas 
das insuficiências que se foram veri-
ficando noutras unidades. A primeira 
das quais, em matéria de demografia 
médica: “Os quadros estão cheios e por 

isso não abrem vagas”, constatou Inácia 
Rosa, especialista em Saúde Pública, ape-

sar de todos os profissionais desta unidade 
de cuidados primários terem mais de 55 anos e 

ser urgente uma renovação. José Manuel Silva con-
testou esta realidade, considerando que “as vagas 
são abertas burocraticamente” sem terem “corres-
pondência com as necessidades reais e futuras” dos 
serviços. Para o bastonário, é necessário que haja 
“maior sensibilidade aos outros factores motivado-
res” atendendo a que “as condições remuneratórias 
são cada vez piores”. Apesar de tudo, o Centro de 
Saúde de Macedo de Cavaleiros assegura médico de 
família a todos os utentes registados. 
Os problemas na rede informática são outra das 
queixas recorrentes nas unidades de proximidade 
transmontanas. A introdução da Prescrição Elec-
trónica Médica (PEM) acrescentou complexidade 
ao processo, uma vez que alguns centros de saúde 
– como o de Macedo de Cavaleiros – têm equipa-
mento informático antiquado e apresentam limi-
tações em termos de largura de banda. Em caso 
de bloqueio, a prescrição é feita à mão e, poste-
riormente, são introduzidos os dados na aplicação, 
acontecendo o mesmo em extensões de saúde como 
a de Vimioso que não estão sequer informatiza-
das. “Vamos às extensões com um bloco de notas e 
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ENtrEviSta		
a	BErta	NUNES,	
PrESidENtE	da	
CâMara	dE	
alFâNdEGa	da	Fé

centro de saúde de 
alfândega da fé
No concelho de Alfândega da Fé, os di-
rigentes da Ordem dos Médicos consta-
taram diversos problemas no centro de 
saúde local ao nível do cumprimento de 
horários e da coordenação entre os diver-
sos profissionais de saúde, não obstante 
as excelentes instalações da unidade. 
O horário alargado até às 22 horas é 
uma exigência difícil de assegurar para 
um quadro de apenas quatro médicos 
e nenhum interno. Além disso, são fre-
quentes os episódios em que as equipas 
de enfermagem se deslocam em visitas 
domiciliários, dificultando a coordena-
ção interna. Neste contexto, surgem as 
tradicionais queixas dos utentes quanto 
à falta de médicos. 
A comitiva teve oportunidade de reco-
lher um testemunho muito particular: a 
presidente da Câmara Municipal e mé-
dica, Berta Nunes. Numa recepção nos 
Paços do Concelho, a autarca reconheceu 
as queixas dos utentes, lamentou a perda 
de meios que estavam ao dispor do cen-
tro de saúde local e considerou excessiva 
a lista de doentes por médico de família: 
“Com dois mil utentes é impossível dar 
uma resposta adequada”. Devido 
à falta de medicina privada 
e à ausência de alterna-
tivas de acesso, Marce-
lino Silva lembrou que 
“uma lista de utentes 
em Bragança implica 
uma sobrecarga de 
trabalho e cuidados 
muito maior do que 
uma lista semelhante em 

Lisboa”. O responsável pelo 
Distrito Médico defendeu a criação de um cri-
tério geográfico na atribuição de listas aos mé-
dicos de família e reiterou a necessidade de 

serem contratados médicos mais jovens 
que pretendam fixar-se na região. 

Uma crítica contundente que saiu 
desta reunião entre a Ordem dos 
Médicos e o município de Alfândega 

da Fé visou as desigualdades no finan-
ciamento atribuído à Unidade Local 
de Saúde do Nordeste (ULSNE). “Se 
fossemos capitalizados como Mato-
sinhos, recebíamos mais 30 milhões 
de euros”, expôs António Andrade, 
reforçado por Berta Nunes: “Merece-
mos um financiamento igual ao do 
Alentejo, que é uma ULS idêntica à 
do nosso distrito, e não aceitamos a 
degradação dos serviços”.

Alfândega da Fé é um dos 
concelhos mais desertifi-
cados e envelhecidos do país. 
Enquanto especialista em 
Medicina Geral e Familiar 
com uma proximidade muito 
grande à população, Berta 
Nunes, que preside à autar-
quia, está bem consciente 
dessa realidade e das suas 
implicações quanto às neces-
sidades assistenciais dos seus 
munícipes. Num distrito em 
que faltam médicos e numa 
conjuntura económica ex-
tremamente desfavorável, 
já para não referir um poder 
central que define como “des-
conhecedor do terreno”, Berta 
Nunes explicou à Revista da 
Ordem dos Médicos como 
a autarquia se tem vindo a 
substituir ao Ministério da 
Saúde no apoio aos doentes, 
nomeadamente na compra 
de medicamentos e no trans-
porte para tratamentos.

10 destaque: voz aos distritos



“sem apOiO da 
autarquia muitOs 
dOentes desistiriam 
dOs tratamentOs”

grandes	distâncias	em	relação	aos	hospitais	que	
existem	nos	concelhos	mais	periféricos	do	distrito	
e	o	‘heli’	é,	muitas	vezes,	o	meio	mais	rápido	e	mais	
adequado.	temos	apenas	uma	vMEr	em	Bragança	
e	para	apoiar	um	doente	em	alfândega	demoraria	
cerca	de	45	minutos	a	1	hora	a	chegar!	Mas	há	con-
celhos	a	distâncias	ainda	maiores.	daí	a	importância	
deste	meio	de	emergência	para	salvar	vidas!
a	redução	das	comparticipações	afecta,	principal-
mente,	as	pessoas	com	menos	recursos	tanto	no	
litoral	como	no	interior,	embora	as	pessoas	que	vi-
vem	nos	concelhos	do	interior	tenham,	em	média,	
menos	poder	de	compra	do	que	as	pessoas	do	li-
toral,	mas	todos	são	atingidos	com	estas	medidas.

De que forma é que a autarquia tenta combater 
essas dificuldades?
Nós	apoiamos	as	pessoas	com	dificuldades	eco-
nómicas	de	acordo	com	o	regulamento	de	apoio	
às	famílias	carenciadas	e	aos	seniores,	apoiando,	
por	exemplo,	na	compra	de	medicamentos.	apoia-
mos	também	nos	transportes,	principalmente	aos	
institutos	de	oncologia	e	por	vezes	a	outros	hos-
pitais	centrais	do	Porto.	acompanhamos	o	funcio-
namento	do	serviço	de	saúde	local	e	reportamos	
superiormente	os	problemas	para	serem	resolvidos.	
temos	um	protocolo	para	o	funcionamento	de	uma	
unidade	móvel	em	que	a	autarquia	paga	o	moto-
rista	e	o	combustível.	Esta	unidade	móvel	percorre	
todas	as	aldeias	do	concelho	com	uma	enfermeira,	
uma	dietista	e	um	fisioterapeuta	para	prestar	cui-
dados	de	proximidade.	vamos	brevemente	assinar	
um	protocolo	para	apoiar	os	cuidados	primários	em	
relação	a	alguns	técnicos	em	falta	e	que	a	autarquia	
possa	colocar	no	centro	de	saúde.	Está	prevista,	no-
meadamente,	a	colocação	de	uma	psicóloga.

Quando, em 2011, encerraram os Serviços de Aten-
dimento Permanente (SAP) no concelho de Alfân-
dega da Fé e deixaram de existir urgências entre 
as 22 e as oito horas da manhã, teve uma atitude 
pró-activa e procurou uma alternativa tendo equa-
cionado como solução, para minimizar a conse-
quência desse encerramento, a contratação de 
enfermeiros para ficarem de prevenção no quartel 
dos bombeiros à noite, a efectuar a triagem dos 
doentes. Por que razão não contratou médicos?
os	médicos	são	escassos	no	distrito.	E	também	aca-
bámos	por	não	colocar	os	enfermeiros,	porque	veri-
ficámos	que	não	resolveriam	todos	os	problemas.	
Considerámos	que	seria	melhor	activar	os	serviços	
de	emergência	quando	necessário,	ou	usar	a	linha	
Saúde	24.
Neste	momento	é	assim	que	funciona,	como	acon-
tece	noutros	concelhos,	tendo	sido	reforçado	o	ser-
viço	dos	bombeiros	locais	na	área	da	emergência	
pelo	iNEM,	melhorando	assim	o	apoio	a	situações	
urgentes.

Considera que o facto de ser médica, e mais es-
pecificamente especialista em MGF, a torna mais 
sensível às questões de Saúde que assolam a sua 
autarquia?

Sente-se mais como uma médica que está na polí-
tica ou como uma autarca que também é médica?
Sinto-me	como	autarca	que	também	é	médica	e	
tem	 uma	 sensibilidade	 especial	 para	 a	 área	 da	
saúde,	continuando	a	manter	o	interesse	na	actu-
alização	e	seguimento	dos	assuntos	da	saúde	em	
particular.	Sou	médica	e	continuarei	a	ser	médica	
e	a	sentir-me	médica,	mas	neste	momento	sou	
autarca.

Quais as principais dificuldades na Saúde nos mu-
nicípios do interior?
São	as	dificuldades	de	acessibilidade	aos	cuidados	
por	causa	das	distâncias	a	percorrer	para	aceder	a	
certo	tipo	de	serviços.	desde	logo,	no	acesso	aos	
centros	de	saúde	da	parte	das	pessoas	que	vivem	
nas	aldeias,	porque	temos	redes	muito	frágeis	de	
transportes	públicos	que	não	respondem	às	ne-
cessidades	das	pessoas,	principalmente	das	mais	
idosas.
Por	outro	lado,	os	cuidados	mais	diferenciados	estão	
nas	cidades	do	litoral,	nos	institutos	de	oncologia	e	
nos	hospitais	centrais	e,	aí,	as	distâncias	a	percorrer	
são	ainda	maiores	e	os	custos	da	deslocação,	bem	
como	a	penosidade	para	pessoas	doentes,	dificul-
tam	o	acesso	e	podem	chegar	mesmo	a	impedi-lo.

Acha que o poder central está sensível às difi-
culdades que a população enfrenta ou o distan-
ciamento geográfico gera um alheamento da 
realidade?
o	poder	central	actual	não	conhece	o	terreno,	até	
porque	nunca	veio	sequer	reunir	com	os	autarcas	e	
tentar	perceber	os	nossos	problemas.

Alfândega da Fé é um dos concelhos mais deserti-
ficados e envelhecidos do país. Essa realidade tem 
implicações em termos das necessidades assisten-
ciais da população… Como está a saúde em Alfân-
dega da Fé?
o	 envelhecimento	 da	 população	 traduz-se	 em	
maiores	necessidades	em	saúde,	mas	infelizmente	
no	momento	actual,	e	de	acordo	com	o	que	nos	
relatam	os	doentes,	o	centro	de	saúde	-	principal-
mente	na	área	médica	-	não	responde	cabalmente	
às	necessidades.	Há	vários	problemas	e	todos	eles	
são	já	do	conhecimento	dos	responsáveis	da	UlS	
que	se	comprometeram	a	encontrar	soluções	o	
mais	brevemente	possível,	dentro	dos	constrangi-
mentos	existentes.	temos	também	muitos	proble-
mas	em	consequência	das	restrições	no	apoio	aos	
transportes	por	parte	do	ministério	e	a	autarquia	
tem	vindo	a	substituir-se	ao	Ministério	da	Saúde	no	
apoio	aos	doentes	que	necessitam	de	tratamentos	
e	consultas	no	iPo.	Sem	esse	apoio	muitos	doentes	
desistiriam	dos	tratamentos.

Como é que analisa, nesse contexto, decisões 
como a retirada de helicópteros do INEM de Ma-
cedo de Cavaleiros ou a alteração às comparticipa-
ções e o reflexo dessa redução da comparticipação 
na população do interior vs. população do litoral?
No	caso	do	helicóptero,	o	problema	passa	pelas	

Sem	dúvida,	porque	conheço	as	pessoas	e	o	im-
pacto	das	doenças	nas	suas	vidas	e,	por	isso,	sou	
muito	sensível	às	questões	da	Saúde.	

Tem alguns indicadores que demonstrem o efeito 
da crise na população da sua autarquia?
Não	tenho	dados	objectivos	mas	conheço	muitas	
situações	de	dificuldades	económicas	com	impacto	
no	acesso	aos	tratamentos	e	consultas	e	mesmo	
na	compra	de	medicamentos.	Como	referi,	após	
análise	pelos	serviços	de	acção	social	do	município,	
a	autarquia	tem	comparticipado	medicamentos	e	
ajudas	no	transporte	em	muitas	situações.	também	
o	desemprego	e	as	dificuldades	financeiras	das	pes-
soas	aumentam	os	sintomas	de	stress	e	depressão	
e	conheço	várias	situações	destas.	toda	esta	situa-
ção	de	dificuldades	económicas	e	mais	dificuldades	
no	acesso	tem	impacto	na	saúde,	disso	não	tenho	
dúvidas.

Como Presidente da Câmara tenta envolver outras 
instituições na procura de soluções para a autar-
quia, nomeadamente na área da  Saúde?
Sim,	o	protocolo	da	unidade	móvel	tem	como	par-
ceiros	a	Misericórdia	e	a	liga	de	amigos	do	Centro	
de	Saúde,	bem	como	o	próprio	centro	de	saúde	lo-
cal.	os	bombeiros	são	também	um	parceiro	impor-
tante	em	muitas	situações.	

Surgiram, recentemente, notícias sobre uma certa 
descoordenação entre instituições da sociedade 
civil e as autarquias que com elas colaboram. Sente 
alguma dificuldade na comunicação com as insti-
tuições do vosso concelho?
Nós	trabalhamos	para	aumentar	e	melhorar	essa	
articulação	e	estamos	muito	conscientes	da	impor-
tância	do	trabalho	em	rede.	tentamos	que	todos	
sintam	que	são	importantes	e	estamos	sempre	dis-
poníveis	para	colaborar,	estando	atentos	a	todas	
as	possibilidades	de	ajuda	em	qualquer	instituição	
do	concelho	para	tornar	as	nossas	respostas	mais	
eficazes	e	abrangentes.	de	uma	forma	geral,	não	
temos	tido	problemas	na	articulação	com	as	insti-
tuições	da	comunidade.

berta nunes
Especialista em Medicina Geral e Familiar, 
Berta Nunes foi condecorada pelo Presi-
dente da República com a Ordem de Mérito 
pelo contributo que deu ao desenvolvi-
mento da Medicina rural portuguesa e da 
Telemedicina, de que foi pioneira. Coorde-
nadora da Sub-região de Saúde de Bragança 
e directora executiva do Agrupamento de 
Centros de Saúde do Nordeste, foi, em 2009, 
eleita presidente da Câmara Municipal de 
Alfândega da Fé, tornando-se, deste modo, 
na primeira mulher a presidir aos destinos 
de uma autarquia do distrito de Bragança. 
Em 2013 foi reeleita.
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Hospital de Bragança
O subfinanciamento foi tema incontornável na vi-
sita à sede da ULSNE, na tarde de 5 de Fevereiro. O 
presidente do CRN, Miguel Guimarães, questionou 

a administração sobre o impacto que a 
menor capitação pode representar na 

qualidade dos cuidados. António 
Marçôa respondeu de forma di-
plomática, assegurando, por 
um lado, que o nível de oferta 
se mantém apesar dos cortes, 
mas confirmando, por outro, 
que existe carência de espe-

cialistas. Medicina Interna, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pe-

diatria, Imagiologia, Gastroente-
rologia, Anestesiologia e Medicina 

Geral e Familiar são as especialidades 
em que há maior escassez de profissionais 
e, nas quais, não têm sido abertas vagas 
adequadas às necessidades. 
O serviço de pediatria é um exem-
plo paradigmático desta realidade. A 
equipa de urgência é geralmente com-
posta por um especialista de prevenção 
e apenas um pediatra em presença física. 
Apesar de tudo, encontram-se ainda jo-
vens médicos dispostos a fixarem-se em hos-
pitais de província, como é o caso de Clara Jorge. A 
Interna do Ano Comum assume que é em Bragança 
que quer continuar: “É aqui que quero dar o meu 
contributo à população e espero estar à altura de o 
fazer. Depois de um curso longo e trabalhoso, quero 
contribuir para a saúde desta população”. 
A realidade local ficou igualmente bem explícita 
quando surgiu o tema dos transportes. De acordo 
com os depoimentos recolhidos, não há programa-
ção de consultas que resista à ausência de transpor-
tes colectivos com horários diferenciados. “Chegam 
todos à mesma hora, o que se traduz em longas 
esperas porque os doentes vêm às 8 da manhã para 
uma consulta que só está marcada para o meio-dia”, 
esclareceu um médico presente, lembrando que os 

utentes recorrem, não raras vezes… ao transporte 
escolar!

centro de saúde de santa Maria
Nesta unidade de cuidados primários de Bragança, 
a burocratização e morosidade associadas ao sis-
tema informático voltaram a ser alvo de críticas por 
parte dos profissionais. Miguel Guimarães consi-
derou que estes factores contribuem para “a desu-
manização crescente da relação médico-doente” e 
defendeu ser necessário reduzir – e não aumentar 
como é intenção do Ministério da Saúde – o nú-
mero de utentes por médico de família, para que es-
tes tenham tempo para consultar os doentes. Sílvia 
Costa, directora do Centro de Saúde de Santa Ma-
ria, subscreveu a observação do presidente do CRN 
e sugeriu mesmo que os cursos de Medicina passem 

a contemplar disciplinas de informática e gestão.
A contratualização foi um dos temas quen-

tes na conversa que José Manuel Silva 
estabeleceu com os colegas deste cen-
tro de saúde. O bastonário conside-
rou que definir indicadores, sem que 
o seu cumprimento represente qual-
quer vantagem para o profissional, 

“não passa de uma imposição”. Nesse 
sentido, aconselhou os médicos a não 

cumprirem: “A contratualização tem de 
ser bidirecional. Se os ‘contratualizadores’ apare-

cerem cheios de indicadores mas vazios de contra-
partidas, os médicos devem recusar liminarmente. 
Não é aceitável que aos médicos sejam 
colocadas cada vez mais exigências 
ao mesmo tempo que as remune-
rações são cada vez mais baixas”. 

centro de saúde de  
vila flor
Cinco médicos de família para uma 
população de sete mil habitantes é a re-
alidade que enfrentam os colegas da unidade pú-
blica de saúde do concelho de Vila Flor, dirigida 
por Marcelino Silva. A qualidade das instalações é 

No Hospital de  Macedo de 
Cavaleiros com António Andrade 
(à esquerda), Afonso Ruano e 
Jorge Poço (ambos à direita)

João Gandra, director 
clínico do CS de Macedo de 
Cavaleiros

Visita ao CS de Alfândega  
da Fé, com a directora  
Fátima Carrapatoso

Marcelino Silva, presidente 
do Conselho Distrital de 
Bragança
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acompanhada, de acordo com o responsável, por 
um modelo multidisciplinar no qual o médico tra-
balha em articulação com a equipa de enfermagem 
e esta se encarrega de um gabinete de pré-consulta. 
Uma vez mais, a PEM e o cumprimento dos indi-
cadores foram amplamente criticados pelos mé-
dicos presentes nesta visita, surgindo mesmo um 
desabafo curioso: “Com tanto indicador e problema 
informático, já não somos médicos, somos admi-
nistrativos”. A este propósito, o dirigente do CRN 
Caldas Afonso assinalou que aquilo que aconteceu 
no nosso país é uma má cópia do sistema utili-

zado na Holanda, bastando que se 
faça um pedido de consulta 

para cumprir o indicador, 
mesmo que o doente não 
seja visto pelo médico. 

Hospital de 
Mirandela
A unidade hospitalar 

de Mirandela foi o local 
escolhido para encer-

rar este périplo da Ordem 
dos Médicos pelo distrito de 

Bragança. No serviço de cirurgia, 
a colega Hermínia Oliveira sinalizou a falta de in-
ternos como o grande constrangimento: apesar de 
ter idoneidade total e contar com vários internos do 
2º ao 6º ano de formação específica, o serviço não 
recebeu nenhum interno em 2014. 
Também no quadro de especialistas se sentem ca-
rências. Urologia, Cardiologia, Radiologia e Neuro-
logia – sendo esta última particularmente gravosa, 
dada a prevalência de doenças degenerativas na re-
gião – são as áreas de especialidade mais deficitárias 

Com Berta Nunes, médica e 
presidente da Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé Dirigentes do CRNOM em 

reunião no Hospital de Bragança

Reunião no CS de 
Bragança - Unidade de 
Saúde de Santa Maria

Encontro com 
médicos do Hospital 
de Mirandela
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no hospital, nas quais são abertos concursos e não 
aparecem candidatos. Para José Manuel Silva esta 
realidade deve ser atacada pelo Ministério da Saúde, 
a quem compete “garantir que há médicos em nú-
mero suficiente em todas as regiões do país”. “Isso 
implica”, acrescentou, “implementar medidas de 
discriminação positiva do interior”.  
Para os médicos de Mirandela ouvidos pela Ordem, 
“há limites para a exiguidade dos meios humanos”. 
Haver equipas de cinco médicos a assegurar três 
dias consecutivos de urgência num distrito de sete 
mil quilómetros quadrados é um exemplo concreto 
de que algo tem de mudar nesta região.



ENtrEviSta		
a	MarCEliNo	
Silva,	
PrESidENtE	
do	CoNSElHo	
diStrital	dE	
BraGaNça

nOvOs cOrtes 
põem em causa 
necessidades Básicas 
e serãO inaceitáveis

Quais as principais dificuldades na Saúde no Dis-
trito Médico de Bragança?
Basicamente	podemos	elencar	as	seguintes:	a	inte-
rioridade,	que	condiciona	todos	os	aspectos	da	vida	
das	pessoas	e	a	saúde	também;	as	distâncias	para	
acesso	ao	litoral;	as	distâncias	entre	concelhos	e	a	
dispersão	dos	núcleos	populacionais;	a	dependên-
cia	do	litoral	em	múltiplas	especialidades	de	ponta;	
os	quadros	médicos	envelhecidos	e	a	muito	menor	
capitação	em	relação	com	outras	UlS.
a	interioridade	tem	tido	influência	na	contratação	
de	profissionais	que,	muitas	vezes,	deixam	os	con-
cursos	desertos	e	mostram	uma	débil	capacidade	
de	atracção	da	UlSNE,	mesmo	para	especialistas	
formados	localmente.
o	acesso	ao	litoral	é	agora	facilitado	pelas	novas	
estradas	a4/iP4,	iC5	E	iP2,	mas	as	distâncias	con-
tinuam	a	fazer-se	sentir	nos	acessos	ao	iPo	e	ao	
Hospital	Central	de	referência,	donde	dependemos	
em	especial	da	oncologia.	as	longas	distâncias	en-
tre	núcleos	populacionais	também	condicionam	
de	modo	determinante	o	acesso	a	especialidades	
hospitalares.	a	UlSNE	dispõe	de	três	hospitais	colo-
cados	no	eixo	da	a4,	havendo	também	aqui	proble-
mas	de	acesso	a	concelhos	como	Carrazeda	de	an-
siães,	Freixo	de	Espada	à	Cinta,	torre	de	Moncorvo,	
Mogadouro	e	Miranda	do	douro	que	ficam	a	50,	60	
e	100	km	desses	hospitais,	com	a	curiosidade	de	o	
acesso	de	Miranda	do	douro	a	Bragança	ser	mais	rá-
pido	e	melhor...	por	Espanha.	a	rede	de	transportes	
é	deficiente	e	escassa,	tendo	os	doentes	sem	trans-
porte	próprio	de	perder	um	dia	para	aceder	a	uma	
consulta.	Como	disse	o	nosso	Bastonário,	este	não	é	

um	distrito,	é	um	país.
os	quadros	médicos	enve-
lhecidos	–	principalmente	
ao	 nível	 dos	 Cuidados	 de	
Saúde	 Primários	 (CSP)	 e	
nos	hospitais	nas	especia-
lidades	de	anestesiologia,	
Ginecologia	 e	 Psiquiatria	
–	 com	 a	 aproximação	 da	
idade	 de	 aposentação,	
podem	 representar	 uma	
ruptura	 nestes	 cuidados.	
temos	um	quadro	de	cerca	
de	 200	 médicos	 especia-
listas,	 repartidos	 pratica-

mente	100/100	entre	Hospitais	e	CSP.	temos	cerca	
de	2000	funcionários	e	serviços	com	idoneidade	
e	capacidade	formativa	nas	áreas	de	Medicina	in-
terna,	ortopedia,	Psiquiatria,	Cirurgia	Geral,	MGF	e	
Saúde	Pública.

ROM – Referiu também a questão da capitação…
o	financiamento	é	outro	dos	problemas	graves:	
a	capitação	é	significativamente	menor	quando	
comparada	com	as	UlS	de	Matosinhos,	Guarda,	
Norte	e	Baixo	alentejo,	agravando	as	disparidades	
e	obrigando	a	uma	gestão	muito	mais	criteriosa	
e	apertada,	valorizando	ainda	mais	o	12º	lugar	na	
avaliação	de	desempenho	entre	congéneres.	temos	
de	fazer	–	e	fazemos	–	mais	e	melhor	com	muito	
menos,	tendo	de	suportar	custos	de	contexto	muito	
maiores	(relacionados	com	transportes	e	acessos)	
comparativamente	com	UlS	de	maior	população.	
Nem	a	comparação	com	as	UlS	do	alentejo,	com	
custos	semelhantes,	nos	é	favorável	pois	tem	maior	
financiamento	para	problemas	semelhantes	em	
termos	de	população	e	distâncias,	mas	nem	por	isso	
em	termos	de	clima	e	acidentes	de	terreno.	Por-
tanto,	se	mais	cortes	vierem	poderão	ser	postas	em	
causa	necessidades	básicas	e	isso	será	inaceitável.
a	interioridade	só	é	sentida	por	quem	vive	longe	do	
litoral	e	o	centralismo	endémico	de	Portugal	tem	
aqui	a	sua	expressão	máxima.	Somos	o	Plutão	do	
sistema	solar	e	o	calor	do	Sol	mal	nos	chega.	Mesmo	
os	naturais	da	região	quando	estão	em	centros	de	
poder	parecem	esquecer-se	dela,	das	suas	origens	e	
das	suas	dificuldades.

O presidente do Conselho Dis-
trital de Bragança da Ordem 
dos Médicos é peremptório: 
se houver mais cortes para o 
sector da saúde no nordeste 
transmontano, haverá neces-
sidades básicas da população 
comprometidas. Marcelino 
Silva suspeita que seja isso que 
vai acontecer com o helicóptero 
do INEM situado em Macedo de 
Cavaleiros, algo que qualifica 
como um “erro” e uma “injus-
tiça”. Em entrevista à Revista da 
Ordem dos Médicos, o dirigente 
questiona ainda o subfinancia-
mento crónico da Unidade Local 
de Saúde do Nordeste (ULSNE), 
comparativamente com uni-
dades semelhantes.
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O fecho dos Serviços de Atendimento Permanente 
(SAP) nalguns concelhos do Distrito Médico de Bra-
gança deixou a população mais desprotegida?
teoricamente,	poder-se-á	pensar	assim,	mas,	na	
prática,	a	perda	de	horários	de	SaP	foi	colmatada	
com	a	abertura	de	Serviço	de	Urgência	Básica	(SUB)	
em	Macedo	de	Cavaleiros,	Mogadouro	e	vila	Nova	
de	Foz	Côa,	que	cobrem	todo	o	território	e	garantem	
tempos	de	resposta	aceitáveis.	temos	ainda	as	Con-
sultas	abertas	(Ca)	nos	concelhos	sem	hospital,	das	
8	às	22	horas,	que	dão	resposta	a	casos	agudos	não	
urgentes.	ou	seja,	salvo	casos	pontuais	de	exigui-
dade	de	quadros	médicos,	os	Centros	de	Saúde	dão	
cobertura	a	essas	exigências,	tendo	a	população	
acesso	a	uma	Ca	e	um	melhor	serviço	de	SUB	em	
detrimento	do	SaP,	embora	com	perda	de	alguma	
proximidade.

Como é que se está a processar a assis-
tência em emergência pré-hospitalar 
e a transferência inter-hospitais?
a	emergência	pré-hospitalar	é	assegu-
rada	por	postos	de	iNEM	em	todas	as	
corporações	de	bombeiros	nas	sedes	
dos	concelhos	–	praticamente	todos	
com	desfibrilhador	e	suporte	básico	
de	vida	(SBv)	–	por	ambulâncias	Siv,	
junto	do	SU	de	Mirandela	e	dos	SUB	de	
Mogadouro	e	vila	Nova	de	Foz	Côa,	por	
uma	vMEr	junto	do	SU	de	Bragança	
e	 por	 um	 helicóptero	 em	 Macedo	
Cavaleiros.
a	transferência	inter-hospitalar	é	asse-
gurada	por	ambulâncias	medicaliza-
das	e	muitas	vezes	pelas	ambulâncias	
Siv	 ou	 helicóptero	 em	 casos	 emer-
gentes	com	necessidades	especiais	de	
colocação	em	unidades	especializadas	
em	curto	espaço	de	tempo.
Um	problema,	ainda	não	sentido,	mas	já	encarado,	
é	a	potencial	transferência	do	helicóptero	para	o	
Hospital	de	vila	real.	Esta	transferência	deixará	
sem	apoio	as	zonas	mais	periféricas	da	UlS,	con-
cretamente	vimioso,	Miranda	do	douro	e	Freixo	de	
Espada	à	Cinta,	contrariando	os	protocolos	ante-
riormente	assumidos	com	as	Câmaras	Municipais	
do	distrito	que	garantiam	a	manutenção	do	heli-
cóptero	em	troca	do	encerramento	dos	SaP,	em	res-
peito	pelo	direito	absoluto	de	socorro	e	igualdade	de	
tratamento	entre	cidadãos	nacionais.
o	litoral,	com	uma	rede	de	vMErS	em	todos	os	
hospitais	e	com	tempos	de	resposta	mínimos,	não	
necessita	de	um	meio	aéreo	como	o	Nordeste	que	
só	dispõe	de	uma	vMEr	para	todo	o	distrito.	aqui	
sim,	será	de	considerar	vital	este	meio,	quer	para	o	
pré-hospitalar,	quer	para	o	inter-hospitalar,	e	retirá-
-lo	será	um	erro	e	uma	injustiça.	vai	potenciar,	ainda	
mais,	as	desigualdades	de	acesso	e	tratamento	em	
relação	ao	litoral.	Somos	cidadãos	de	iguais	direitos	
e	a	pagar	os	mesmos	impostos.

Que reflexo teve a redução das comparticipações 
na população do Distrito?
Como	 é	 do	 conhecimento	 geral,	 e	 já	 foi	 refe-
rido,	 o	 interior	 tem	 populações	 envelhecidas,	

descapitalizadas	 e	 muitas	 vezes	 sem	 apoio	 de	
familiares,	que	emigraram	para	o	litoral	e	para	o	
estrangeiro.	Se	ao	nível	do	acesso,	o	aumento	das	
taxas	moderadoras	não	foi	um	problema	agudo	
porque	a	maior	parte	das	populações	já	estavam	
isentas,	a	falta,	a	redução	e	um	critério	muito	mais	
apertado	de	comparticipação	nos	transportes	para	
tratamentos	e/ou	consultas	tem	sido	uma	causa	
perturbadora	do	acesso	aos	cuidados	de	saúde.
de	referir	ainda	que	a	falta	de	transporte	para	o	do-
micílio,	após	um	atendimento	num	SU,	tem	sido	um	
problema	sensível	no	distrito.	Não	há	transportes	
públicos	–	os	que	existem	só	fazem	uma	viagem	por	
dia	–	e	isso	leva	a	que	as	pessoas	fiquem	a	30,	60	ou	
mais	km	de	casa.

Tem sentido alguns indicadores que demonstrem 
o efeito da crise na população do Distrito Médico?

a	crise	actual	tem	tido	efeito	em	
todos	os	sectores	da	sociedade,	
em	todos	os	escalões	etários	e	em	
todos	os	estratos	socioeconómi-
cos	e	a	saúde	não	é	excepção.	os	
cortes	orçamentais	no	distrito,	até	
agora,	parecem	ter	incidido	ao	ní-
vel	da	contenção	do	desperdício	
e	racionalização	de	meios,	mas	já	
houve	perda	de	técnicos	em	algu-
mas	especialidades	de	apoio	aos	
CSP,	como	nutricionistas,	psicólo-
gos,	higienistas	orais,	terapeutas	
da	fala,	cardiopneumologistas	e	
podologistas.	
a	resposta	da	UlS	em	termos	de	
desempenho	tem	sido	positiva:	
91,6%	 de	 doentes	 com	 atendi-
mento	em	tempo	adequado	nas	
especialidades	 não	 cirúrgicas	 e	

97,8%	de	doentes	atendidos	em	tempo	adequado	
nas	especialidades	cirúrgicas.	o	desempenho	geral	
versus	contratualização,	comparado	com	as	outras	
UlS,	aCES	e	Hospitais,	coloca	a	UlSNE	em	12º	lugar	
no	total	de	49	instituições	avaliadas.
Contudo,	se	houver	fecho	de	SUB	e	retirada	de	heli-
cóptero,	as	distâncias	e	os	tempos	de	acesso	vão	au-
mentar,	o	nível	de	prontidão	vai	diminuir	e	os	sinais	
visíveis	da	crise	aparecerão	de	imediato.	o	Governo,	
e	mais	especificamente	o	Ministério	da	Saúde,	têm	
que	ter	maior	atenção	para	com	o	interior	já	desfa-
vorecido	e	promover	discriminação	positiva	porque	
não	se	pode	pedir	poupança	e	sacrifício	a	quem	
pode	perder	o	essencial.

As distâncias geográficas no distrito são grandes. 
A qualidade das acessibilidades compensa essas 
longas distâncias no que se refere às necessidades 
assistenciais?
Falando	de	distâncias,	será	bom	lembrar	que	a	Ul-
SNE	cobre	40%	do	território	da	arS	Norte,	6.608	
km2	mais	o	concelho	de	vila	Nova	de	Foz	Côa,	para	
uma	população	de	somente	144.700	habitantes	e	
com	distâncias	impensáveis	em	termos	de	litoral	
e	só	comparáveis	com	o	alentejo.	Cerca	de	140/145	
km	de	distância	entre	os	pontos	mais	distantes	
N/S	e	E/o	ou	ainda,	se	preferirem	para	melhor	

“Não se 
pode pedir 
poupança 
e sacrifício 
a quem 
pode 
perder o 
essencial”
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comparação,	os	dois	concelhos	de	Bragança	e	vi-
nhais	têm	a	extensão	do	distrito	de	viana	do	Cas-
telo,	sendo	a	UlS	constituída	por	mais	11.
Por	tudo	isto,	as	novas	acessibilidades,	a	a4,	iC5	e	iP2	
vieram	trazer	uma	melhoria	absoluta	em	termos	de	
mobilidade	e	acesso	a	cuidados	de	saúde,	embora	
com	30	anos	de	atraso	em	relação	ao	resto	do	país.

Como está o sector da medicina privada? Será 
esse o caminho para compensar as deficiências do 
sector público nos distritos do interior?
a	abertura	de	uma	unidade	hospitalar	privada	em	
Mirandela	há	muito	pouco	tempo	veio	colmatar	
algumas	deficiências	em	bastantes	especialidades,	
contudo	mesmo	assim	só	acessíveis	a	baixo	custo	
aos	 beneficiários	 de	 subsistemas	 e	 seguros	 de	
saúde	e	aos	serviços	que	eventualmente	tenham	
convenção	como	o	SNS.	Mas	também	não	serão	
de	prever	novas	ofertas,	se	tivermos	em	conta	a	
população	residente.

E a capacidade de resposta dos cuidados primários 
é suficiente para as necessidades da população? 
Têm profissionais de saúde em número suficiente?
a	capacidade	de	resposta	dos	CSP	tem	sido	sufi-
ciente	para	as	necessidades,	podendo	reportar-se	
somente	casos	pontuais	de	ruptura	em	situações	
de	doença	ou	transferência	de	efectivos	médicos.	
desde	há	muitos	anos	que	não	há	praticamente	ci-
dadãos	sem	médico	de	família	atribuído,	mas,	pelas	
razões	atrás	expostas,	o	quadro	médico	está	enve-
lhecido	e	disperso,	com	UCSP	de	muito	pequena	
dimensão	e,	por	isso,	com	pouca	capacidade	de	res-
posta	em	situações	de	ausência	de	profissionais.	
Não	há	USF	na	UlSNE.
vejamos	as	UCSP	de	vimioso	com	3	médicos,	Freixo	
de	Espada	à	Cinta	com	3	médicos,	Carrazeda	de	an-
siães	com	4	médicos	e	alfândega	da	Fé	com	4	médi-
cos,	são	exemplos	de	quadros	médicos	adequados	
para	o	ratio	populacional	que	servem,	mas	comple-
tamente	desadequados	devido	à	idade	dos	profis-
sionais,	em	casos	de	doença,	férias	ou	outras	ausên-
cias	para	a	cobertura	em	todos	os	dias	de	semana	
das	8	às	22	horas	e	aos	fins-de-semana	das	9	às	22	
horas.	Não	pode	haver	demissão	de	cuidados	em	
certas	horas	do	dia	e	mesmo	aos	fins-de-semana.	
Quem	já	pouco	tem	com	menos	ficaria.
o	ratio	médico/utente	numa	população	do	interior	
têm	necessariamente	de	ser	pensados	e	alterados	
para	níveis	de	razoabilidade.	Por	vezes,	o	Ministério	
da	Saúde	e	as	organizações	do	litoral	parecem	não	
entender	esse	facto.
o	que	não	entendemos	é	a	situação	do	litoral:	com	
centros	de	saúde	sem	médicos,	utentes	sem	mé-
dico	de	família	aos	milhares,	urgências	hospitalares	
congestionadas,	utentes	desesperados,	dirigentes	
sem	saber	o	que	fazer	e	unidades	privadas	cheias	
de	clientes.	todo	esse	panorama	aqui	é-nos	desco-
nhecido.	a	simples	presença	em	regiões	periféricas,	
empobrecidas	e	completamente	esquecidas	deve-
ria,	só	por	si,	ser	tido	em	conta	como	um	factor	de	
correcção.

Tem tido conhecimento de algum tipo de falha em 
termos dos materiais necessários para o bom fun-
cionamento dos CS e hospitais?
Como	referi,	não	registamos	nenhuma	falta	de	ma-
terial	essencial	ao	funcionamento	dos	CS	e	Hospi-
tais.	Sentimos	falta	é	de	uma	peça	importante	do	
trabalho	em	saúde	que	é	o	técnico	de	saúde	e,	nesse	
aspecto,	a	crise	já	levou	alguns	profissionais	que	
fazem	falta.	aqui,	não	há	acesso	como	no	litoral	a	
esses	técnicos	mesmo	em	cuidados	privados	e	as	
populações	ficam	sem	essas	valências	essenciais.

nota da redacção: A ROM entrevistou o presidente 
do Distrito Médico de Bragança dias antes da decisão 
quanto à providência cautelar que se destinava a evitar 
a deslocação do helicóptero do INEM de Macedo de Ca-
valeiros para Vila Real. n
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O presidente da Assembleia Distrital, 
Manuel Fernandes Pinheiro, deu iní-
cio à sessão protocolar que investiu 
os novos órgãos sociais do Distrito 

Médico de Vila Real para o triénio 2014-2016 (ver 
caixa). Entre eles, Margarida Faria que assumiu a li-
derança do Conselho Distrital pelo quarto mandato 
consecutivo. 
No discurso de tomada de posse, a dirigente come-
çou por valorizar o trabalho que está a ser desen-
volvido na estrutura que lidera e considerou que 
o seu desperdício seria “perder uma oportunidade 
de fazer a diferença”. “Esta é uma altura de mui-
tos desafios e não foi por acaso que promovemos, 
pela primeira vez, uma sessão dedicada aos jovens 
que vêm trabalhar para o nosso distrito. Temos de 
prestar grande atenção aos problemas dos internos”, 
reforçou, apontando claramente o discurso para os 
colegas mais novos: “Vamos dar atenção a quem dá 
formação e com que qualidade o faz, porque alguns 
serviços estão a ficar “desnatados”. Temos de nos 
preocupar com a qualidade da Medicina dos nossos 
jovens, de apoiar e investir no percurso deles.” 
Margarida Faria defendeu também uma aproxima-
ção do Distrito Médico aos seus associados, através 

Vi
la

 Re
al Prioridade 

aos jovens 
médicos
Margarida Faria iniciou, no passado dia 
28 de Janeiro, o quarto mandato como 
presidente do Conselho Distrital de Vila 
Real. Na cerimónia de tomada de posse, a 
responsável estabeleceu como prioridade 
a aproximação aos novos médicos e a 
dinamização da sede do distrito. Miguel 
Guimarães mostrou-se convicto de que é 
possível reforçar a relação com as estruturas 
distritais através da descentralização de 
serviços.

da disponibilização de 
espaço e de serviços na 
sede local para promoção 
de actividades. “Fazem-
-se sessões interessan-
tíssimas no Porto, mas 
a distância, o facto de 
termos de trabalhar no 
dia seguinte, entre ou-
tros motivos, inibem as 
pessoas de ir. Porque não 
fazer aqui mais coisas, 
aproveitar as boas ideias 
que existem e fazer ses-
sões temáticas e de deba-
tes?”, questionou. Para a 
presidente do Conselho 
Distrital de Vila Real é 
essencial refutar a ideia 
de que estes organismos 
de proximidade “não ser-
vem para nada” e apostar na descentralização de 
serviços como o apoio jurídico aos médicos. 
Por fim, a médica vila-realense realçou as suas pre-
ocupações com a interioridade, assegurando ser 
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aSSEMBlEia	diStrital
Presidente
Manuel	Fernandes	Pinheiro
Saúde Pública

Vice-Presidente
antónio	Manuel	de	oliveira
Cirurgia Geral

secretários
Eurico	Jorge	Gaspar
Pediatria

Graça	Chaves
Medicina Geral e Familiar

CoNSElHo	diStrital
Presidente
Margarida	anes	azevedo	Faria
Anestesiologia

anabela	Morais
Medicina Interna

Carlos	Pintado
Ortopedia

Fernando	Bandeira	Salvador
Medicina Interna

teresa	Furriel	Cruz
Medicina Geral e Familiar

MEMBroS	CoNSUltivoS	ao	
CoNSElHo	rEGioNal
Bela	alice	Costa
Interna Medicina Geral e Familiar

João	Bizarro	Pinho
Interno Medicina Geral e Familiar

rosa	ribeiro
Medicina Geral e Familiar
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necessário ter “muito presente os 
problemas de acessibilidade que as 
populações da região sofrem”. “Es-
tamos cada vez mais desertificados, 
mas continua a haver população 
cá e temos de lutar para que essa 
possa manter o acesso aos cuidados 
de saúde”, ressalvou, defendendo a 
abertura de concursos para chefes 
de serviço sem os quais os serviços 
locais não podem funcionar. 

descentralização
Na intervenção que finalizou a ce-
rimónia de tomada de posse, o pre-
sidente do Conselho Regional do 
Norte começou por fazer um elogio 
ao “excelente exemplo” dado pela 
equipa de Vila Real em período de 
campanha eleitoral, com a organi-
zação de uma visita às unidades de 
saúde da região. 
Seguindo o mesmo raciocínio, Mi-
guel Guimarães reforçou o apelo à 
proximidade com as estruturas in-
termédias considerando essencial 
colocar a Ordem a funcionar através 
dos seus conselhos distritais. “Esta 
descentralização é fundamental e 
constitui um dos objetivos princi-
pais para este mandato, não só nas 
questões administrativas que forem 
possíveis, mas também na criação 
de gabinetes de apoio e no aconse-
lhamento jurídico”, defendeu. 
Para o dirigente, a situação do país 
justifica um maior dinamismo 
por parte da Ordem dos Médicos 
e, como tal, a organização “tem de 
ter as melhores pessoas nos lugares 
certos.” “Acho que em Vila Real há 
um grupo fantástico e que foi capaz 
de fazer uma excelente renovação 
de quadros, aliando a experiência à 
inovação e irreverência próprias da 
juventude”, elogiou. 
Uma das lutas em que, de acordo 
com Miguel Guimarães, a Ordem 
dos Médicos se deve envolver é na 

reforma global do sistema de saúde português, di-
vulgando uma posição própria sobre as matérias 
mais relevantes. “Temos a obrigação de apresentar 
rapidamente uma proposta que tenha em atenção 
a qualidade da Medicina e não se deve haver mais 
ou menos hospitais. Essa proposta deve identifi-
car os tempos ideais de consulta, definir a massa 
crítica necessária para cada serviço ou departa-
mento, estabelecer o que são centros de referência 
e a experiência mínima cirúrgica para efectuar um 
determinado tipo de intervenção”, exemplificou. n
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Na qualidade de anfitrião, o presidente 
da Câmara Municipal de Macedo de 
Cavaleiros, Duarte Moreno, abriu a 
cerimónia de tomada de posse do 

Distrito Médico de Bragança, realizada no Centro 
Cultural local. O autarca aproveitou a presença da 
Ordem dos Médicos para sinalizar aquilo a que cha-
mou de “problemas típicos da interioridade”, parti-
cularmente os que directamente estão relacionados 
com área da Saúde: a possibilidade de encerramento 
da urgência de Macedo de Cavaleiros, a retirada do 
helicóptero do INEM, a deslocalização da cirurgia 
de ambulatório do hospital local ou a carência de 
especialistas em Medicina Interna. Na opinião do 
responsável, estas situações são ainda mais graves 
dada a “dispersão muito grande da população, num 
território de sete mil quilómetros quadrados” como 
o Distrito de Bragança. 
Apesar de todas as dificuldades, o presidente da 
autarquia elogiou o trabalho dos profissionais de 
saúde do município: “Agradecemos a dedicação e 
o respeito para com o doente. É esta capacidade de 
entrega que faz com que recentemente tenham sido 
distinguidos como serviços de excelência, com clas-
sificação máxima, os serviços de AVC e Ortopedia”. 

Voz firme contra 
a discriminação 
do interior
No dia 5 de Fevereiro, foi a vez dos órgãos 
sociais do Distrito Médico de Bragança 
tomarem posse numa cerimónia realizada 
no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros. 
O evento coincidiu com a visita de dois dias 
à região promovida pela direcção da Ordem 
dos Médicos, tendo o bastonário, José Manuel 
Silva, a oportunidade de registar, quer da 
parte do autarca local, quer do presidente 
do Conselho Distrital eleito, críticas 
contundentes à política de desvalorização do 
interior e um apelo à discriminação positiva. 

Duarte Moreno finalizou com o desejo de que a 
Ordem dos Médicos contribua para melhorar a rede 
de cuidados de saúde da região. “Peço-vos que, à 
falta de uma discriminação positiva do interior por 
parte do Estado, sejam vocês próprios a incentivar 
a vinda de colegas. Estamos numa terra onde che-
gamos ao local de trabalho cinco minutos depois de 
sair de casa”, sublinhou.
 A sessão formal de tomada de posse dos órgãos 
sociais de Bragança, conduzida pelo presidente da 
Mesa da Assembleia Distrital, António Andrade, 
prosseguiu com a recondução de Marcelino Silva 
como presidente do Conselho Distrital.

falta de especialistas
O especialista em Medicina Geral e Familiar (MGF) 
contestou duramente, na sua intervenção, o “aban-
dono por parte do poder político centralizado em 
Lisboa” de que a região tem sido vítima e focou 
as impressionantes carências de médicos em Bra-
gança. “Temos um quadro de especialidades mé-
dicas exíguo em relação às necessidades da nossa 
população e estamos muitos de nós perto do fim 
da carreira. A demografia médica aqui é ainda mais 
preocupante do que no resto do país”, salientou, 
enunciando os casos particulares das especialida-
des de MGF, Anestesiologia, Saúde Pública, Gine-
cologia e Psiquiatria. 
Indo mais longe na sua cha-
mada de atenção, Marcelino 
Siva constatou que nos 13 
concelhos do Distrito de Bra-
gança existem “dois médicos 
de saúde pública, completa-
mente incapazes de satisfazer 
as necessidades dos utentes e 
das instituições que os solici-
tam”. Além disso, acrescen-
tou o dirigente, há exemplos 
de unidades de cuidados de 
saúde primários com grande 
escassez de médicos de fa-
mília: Vimioso e Freixo de 
Espada à Cinta, com três 
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Vice-Presidente
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secretários
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Presidente
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Medicina Geral e Familiar
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Pediatria

MEMBroS	CoNSUltivoS	ao	
CoNSElHo	rEGioNal
andré	reis
Medicina Geral e Familiar

clínicos; Carrazeda de Ansiães e Alfândega da Fé, 
com quatro. “Somos mestres a improvisar, mas te-
mos de saber que em matéria de saúde tem de haver 
competência, qualidade e respeito pelos direitos dos 
cidadãos e dos médicos”, aludiu. 
Marcelino Silva contestou também a forte assime-
tria que existe ao nível de financiamento na Uni-
dade Local de Saúde de Bragança face às unidades 
semelhantes noutros pontos do país. “Não sabemos 
em que critérios se baseou o financiamento defi-
nido, nem que especificidades têm as ULS do litoral 
para terem mais financiamento per capita do que a 
nossa”, criticou, concluindo que “quem está mais 
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perto da fogueira melhor se aquece”. 
O dirigente finalizou instando a 
Ordem dos Médicos a “alertar em 
todos os fóruns onde tem assento e 
influência para estas assimetrias e 
colaborar com a sua minimização”. 
Na terceira intervenção da noite, 
Miguel Guimarães deixou vários 
agradecimentos à Câmara Muni-
cipal de Macedo de Cavaleiros e 
aos responsáveis do Distrito Mé-
dico de Bragança, mas fez questão 
de cumprimentar especialmente o 
Bastonário da Ordem dos Médicos 
pela presença nesta cerimónia e 
pela visita que promoveu ao longo 
de dois dias à região do Nordeste 
Transmontano. “Gostaria de elogiar 
publicamente a coragem e determi-
nação com que tem defendido os 
médicos e os doentes”, sublinhou o 
presidente do Conselho Regional do 
Norte, acrescentando o mérito de 
ter visitado a região dando o sinal 
“de uma Ordem dos Médicos mais 
próxima e conhecedora dos proble-
mas no terreno”.
Presença especial nesta tomada de 
posse, o bastonário da Ordem dos 
Médicos saudou igualmente os ór-
gãos eleitos e reiterou o objectivo de 
reforçar a aproximação aos distritos 
médicos. “Os seus presidentes vão 
fazer parte dos plenários dos con-
selhos regionais para estarem mais 
envolvidos no centro de decisão 
da Ordem dos Médicos. Vocês são 
o front-desk da Ordem. Estão junto 
dos médicos no terreno e vivem os 
problemas dos médicos e dos doen-
tes”, sublinhou. 
José Manuel Silva justificou a op-
ção de ter escolhido Bragança como 
a primeira de uma série de visitas 
que irá promover a todos os Distri-
tos Médicos do país: “Sentimos que 
é nesta região que o problema da 
distância conta mais”. “Bastou um 
dia de visita para percebermos o ób-

vio. As grandes distâncias e o problema de trans-
porte influenciam a acessibilidade e a assistência 
prestada aos doentes”, aprofundou o bastonário, 
concordando com a necessidade de introduzir me-
didas de discriminação positiva para apoiar a po-
pulação local. “ O interior não pode ser desprovido 
de meios, não pode haver mais encerramentos no 
distrito médico de Bragança e não pode retirar-se o 
‘heli’ de Macedo de Cavaleiros. Só pessoas que es-
tão demasiado tempo e em exclusividade em Lisboa 
é que podem olhar o país com régua e esquadro, 
tomando decisões que se afastam das necessidades 
das populações”. n
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Um conjunto de clássicos interpretados 
pelos violinistas Armando Garcia e 
Sara Garcia foi o prelúdio da cerimónia 
de tomada de posse dos órgãos sociais 

do Distrito Médico de Viana do Castelo para o tri-
énio 2014-2016. O presidente da Mesa da Assem-
bleia Distrital, Veiga Torres, iniciou a sessão pro-
tocolar com uma referência positiva aos resultados 
do acto eleitoral de 12 de Dezembro, considerando 
que estes “apontam para uma emergente unidade 
de todos os médicos em defesa dos valores morais 
historicamente instituídos”.
Seguiu-se o acto de posse dos órgãos executivos e 
consultivos de Viana, com natural destaque para o 
novo mandato – o terceiro consecutivo – de Nelson 
Rodrigues como presidente do Conselho Distrital. 
No início de mais um triénio, o dirigente lembrou 
que a sua candidatura foi a mais votada, em termos 
percentuais, no Norte e a quinta a nível nacional. 
“Fomos eleitos com 92,7% dos votos. Esta votação 
motiva-nos e responsabiliza-nos para este mandato 
que agora se inicia”, sublinhou a propósito. 
A criação de “rotinas de funcionamento” na sede 
do Distrito Médico foi o primeiro grande objec-
tivo apontado pelo dirigente. Para isso, Nelson 

Reeleição  
por mérito 
próprio
Com motivação e responsabilidade extra, 
Nelson Rodrigues apresentou-se, no 
dia 30 de Janeiro, a um novo mandato 
como presidente do Conselho Distrital de 
Viana do Castelo. O dirigente recordou 
ter obtido a votação mais expressiva 
entre os distritos médicos da região Norte 
e Miguel Guimarães considerou que o 
resultado “não foi por acaso”, devendo-se 
ao “comportamento notável” do Distrito 
Médico.

Rodr igues pretende 
consolidar a vertente 
administrativa e apoiar 
a realização de eventos 
científicos e culturais 
para os médicos e para a 
comunidade, sejam estes 
de iniciativa interna ou 
de outras organizações. 
O responsável deixou 
mesmo um repto nesse 
sentido: “Muito nos 
agradaria que fizessem 
cá as iniciativas que en-
tendessem. Apresentem 
propostas ao Conselho 
Distrital e realizem-nas”. 
A segunda aspiração tor-
nada pública prende-se 
com a “passagem de tes-
temunho” na direcção. 
“Estamos a agora a começar, mas temos de pensar 
no próximo mandato. Será altura dos colegas come-
çarem a reflectir nesse âmbito, com novos elemen-
tos que tragam outras ideias e outro modus operandi”, 
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justificou Nelson Rodrigues, que 
concluiu a sua intervenção agrade-
cendo o incentivo recebido do bas-
tonário da Ordem dos Médicos e do 
presidente do Conselho Regional do 
Norte. 

aproxiMação aos Médicos
Miguel Guimarães retribuiu o elo-
gio e felicitou os dirigentes de Viana 
pelo “comportamento notável” que 
tiveram ao longo do mandato. “O 
trabalho que a SRNOM desenvolveu 
no último mandato, e que foi reco-
nhecido pelos médicos nas eleições, 
deve-se muito ao trabalho dos dis-
tritos médicos”, acrescentou o presi-
dente do CRN, deixando uma nota 
particular ao órgão vianense: “Não 
foi por acaso que foram o distrito 
mais votado. Foi porque as pessoas 
reconheceram a qualidade do traba-
lho que aqui foi desenvolvido, não 
apenas pela existência da sede, mas 
por terem ido mais longe e partici-
pado em todas as actividades desen-
volvidas na SRNOM”. 
Após deixar uma mensagem pessoal 
de felicitações do bastonário, José 
Manuel Silva, o presidente do CRN 
salientou a importância de a Ordem 
dos Médicos estar à altura do mo-
mento de elevada responsabilidade 
que o país e a comunidade médica 
em particular atravessam. “Há uma 
razão essencial que levou a que estes 
corpos gerentes se voltassem a can-
didatar. A Ordem precisa das me-
lhores pessoas na direcção, precisa 
do seu contributo, numa altura em 
que todos os presentes percebem 
que é crítica. A Ordem tem o direito 
e o dever de lutar pela qualidade da 
saúde dos doentes e isso significa lu-
tar por um SNS que respeite a nossa 
Constituição, que respeite o princí-
pio da equidade e que sirva todos os 
portugueses”, defendeu.
Miguel Guimarães deixou um apelo 
final à participação dos Distritos 
Médicos numa aproximação da 
Ordem às bases. “Temos de ouvir 
mais os médicos, conhecer melhor 

os pequenos e grandes problemas dos serviços de 
saúde para podermos encontrar soluções que sejam 
válidas. Os conselhos distritais são fundamentais 
nesse trabalho”, aprofundou, lembrando que estes 
terão assento nas reuniões do Conselho Regional 
do Norte neste mandato. n
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Braga foi o último distrito da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos a 
realizar a cerimónia de tomada de posse, 
cerimónia que teve lugar no dia 13 de Fe-

vereiro, numa unidade hoteleira situada na zona 
histórica da cidade. Após um jantar de confraterni-
zação entre os elementos da candidatura, iniciou-se 
a sessão protocolar de tomada de posse dos órgãos 
sociais eleitos. 
Pela primeira vez eleita presidente do Conselho 
Distrital de Braga, Anabela Correia propôs-se “olhar 
para trás” e recuperar o percurso como dirigente 
iniciado em 2004. “Na altura estávamos numa 
situação particular da Saúde no nosso distrito e 
acabámos por exercer uma grande influência nos 
comportamentos no Hospital de Braga”, lembrou, 
salientando no entanto que hoje “os tempos são ou-
tros e os objectivos também são diferentes”. 
A dirigente confessou que na origem da sua candi-
datura esteve “um imperativo ético”, antecipando 
que a estrutura distrital pudesse cair “num certo va-
zio”. “Era importante que se mantivesse esta equipa 
e que déssemos continuidade ao nosso trabalho e a 
uma forma de estar na Medicina que, infelizmente, 
está muito ameaçada nos dias de hoje”. 

Imperativo 
ético na nova 
liderança
Foi o último Distrito Médico a realizar a 
cerimónia de tomada de posse e o único a 
eleger uma nova presidente para o órgão 
executivo. Anabela Correia foi eleita 
presidente do Conselho Distrital de Braga 
no dia 13 de Fevereiro e revelou que este 
projecto se deveu a um “imperativo ético”, 
numa altura de forte pressão para a classe 
e de grandes obstáculos à equidade no 
acesso à Saúde. Miguel Guimarães reforçou 
a importância dos órgãos distritais na 
aproximação aos colegas. 

Numa leitura bastante 
crítica da actualidade no 
sector, Anabela Correia 
constatou que “a equi-
dade em Saúde está a 
ser seriamente posta em 
causa” e sublinhou que 
todos os colegas “são 
confrontados com isso 
diariamente na con-
sulta”. “Quando digo 
que a equidade está a ser 
posta em causa, não me 
estou a referir apenas à 
forma como o doente é 
tratado. Estou a falar 
do sistema em termos 
globais, que deve estar 
centrado no doente”, 
aprofundou. “Esse debate”, defendeu, “nunca foi 
tão premente como é hoje e nós médicos temos de 
estar conscientes disso. A Ordem tem de manter 
presentes certos princípios”. Para a presidente eleita, 
é necessário assegurar a defesa do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS) em sintonia com a adopção de 

22 destaque: voz aos distritos
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“estratégias diferenciadoras, que o 
valorizem e façam evoluir”. “Não sa-
bemos muito bem o que o SNS pode 
vir a ser, mas sabemos que está a ser 
desvalorizado”. 
Sobre o seu projecto para o triénio 
2014-2016, Anabela Correia enqua-
drou um objectivo fundamental, 
apesar de reconhecer as “funções 
muito limitadas” dos Distritos Mé-
dicos. “O nosso trabalho vai passar, 
sobretudo, por agregar os colegas, 
especialmente os colegas mais no-
vos e transmitir o exemplo – porque 
é através do exemplo que melhor se 
assimila o conhecimento”, apontou 
a dirigente. Agradecendo de forma 
particular aos colegas Sousa Basto 
e Henrique Botelho, colaboradores 
antigos do Conselho Distrital, a 
nova presidente mostrou-se espe-
rançada em ter “oportunidade de 
chegar mais perto dos médicos e de-
senvolver algumas iniciativas que já 
fizemos com qualidade”. 

proxiMidade aos Médicos
Miguel Guimarães começou por fe-
licitar a lista de Braga pela eleição 
e recordou a “missão extraordina-
riamente importante” que têm pela 
frente, atendendo a que se trata do 
quinto distrito com mais médicos 
no país. “Desejo que tenham força 
para interferir de forma mais pró-
xima e positiva nos problemas que 
dizem respeito aos médicos e aos 
doentes”, apelou o presidente do 
Conselho Regional do Norte (CRN). 
Reconhecendo o “poder limitado” 
dos conselhos distritais invocado 
por Anabela Correia, o dirigente su-
blinhou, no entanto, a importância 
daquelas estruturas na aproximação 
aos problemas concretos que os pro-
fissionais vivem no seu dia-a-dia. 
“Eles existem e nem sempre são 
conhecidos. Temos de estabelecer 
uma relação mais próxima com os 
colegas e nisso o Conselho Distrital 
tem um papel muito importante”, 
referiu. 
Miguel Guimarães lembrou ainda a 
iniciativa de convidar os órgãos dis-
tritais a participar nas reuniões do 
CRN, algo que, em seu entender, “é 

uma forma objectiva de conferir mais poder”. “Isso 
já é uma realidade, como será realidade a descentra-
lização de várias actividades”, acrescentou, dando 
como exemplo a aposta no Juramento de Hipócra-
tes, realizado em 2013 pela primeira vez em Braga, 
e a disponibilização de apoio jurídico previsto para 
o mandato que agora se inicia. n



O Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), 
o Conselho Nacional 
do Médico Interno 
(CNMI), o Sindicato In-
dependente dos Médi-
cos (SIM) e a Federação 
Nacional dos Médicos 
(FNAM) contestam as 
propostas apresenta-
das pelo Ministério da 
Saúde para alteração 
do internato médico e 
acusam a tutela de que-
rer promover a desqua-
lificação técnica dos 
profissionais. 
Essa foi uma das críti-

cas mais recorrentes feitas na reunião magna pro-
movida na Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, onde as três instituições registaram as 
opiniões de cerca de 400 jovens médicos e algumas 
dezenas de estudantes de Medicina sobre o Projecto 
de Decreto-Lei de 30 de Janeiro. O documento foi 
amplamente contestado pelos presentes, sobretudo 
em dois pressupostos: a extinção do Internato do 
Ano Comum, implícita na transição automática 
para o primeiro ano do internato de especialidade, 
e a perda da função reguladora e das competências 
da Ordem dos Médicos na definição dos programas 
de formação das especialidades e das idoneidades e 
capacidades formativas pós-graduadas, que passa-
riam para a Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS). 
“A função autorreguladora da Ordem não pode, 
de forma alguma, perder-se. Este sistema, que nos 
coloca a responsabilidade de avaliar os serviços e 
atribuir as idoneidades e capacidades formativas, 
tem permitido formar médicos com elevada qua-
lidade”, defendeu Miguel Guimarães, presidente 
do CRNOM. O dirigente acusou o Ministério da 
Saúde de apresentar esta proposta para responder 

A crítica é unânime: nenhuma 
das organizações médicas 
aceita alterações à formação es-
pecializada que comprometam 
a qualidade e a diferenciação 
técnica. Esta foi a ideia funda-
mental deixada na Reunião 
Geral que juntou a Ordem, os 
sindicatos e as associações de 
estudantes no passado dia 13 de 
Março.

CRNOM, CNMI, SIM e FNAM 
promoveram Reunião Magna 
para debater formação médica 
especializada

Reunião 
magna na 
SRnom
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NãO  
à formação 
sem qualidade

ao excessivo número de alunos existente nas escolas 
médicas e ao qual não consegue garantir formação 
especializada. “Não queremos médicos de primeira 
e de segunda em Portugal. Queremos médicos com 
formação que lhes permita um exercício de quali-
dade. O Governo deve ter consciência desta respon-
sabilidade”, acrescentou. 
Jorge Silva, responsável do SIM na região Norte, 
considerou que o documento “não tem qualquer 
viabilidade”. “Parece um documento feito em cima 
do joelho, por pessoas que estão longe da realidade 
e que fazem tábua rasa das conclusões que o Grupo 
de Trabalho para a Revisão do Regime do Internato 
Médico apresentou em 2012”, recordou o dirigente. 
A presidente da FNAM, Merlinde Madureira, lem-
brou que “o exercício da Medicina obriga à diferen-
ciação”. Nesse sentido, a sindicalista reiterou que 
“irá sempre defender o internato de especialidade 
como recurso obrigatório para exercício da pro-
fissão”, acusando a tutela de ter apresentado esta 
proposta de decreto-lei “sub-repticiamente” quando 
se trata de uma matéria de negociação obrigatória. 

diMinuir o núMero de alunos
Também presente na mesa da Reunião Magna, o 
coordenador do Conselho Nacional do Médico In-
terno (CNMI), Roberto Pinto, recuperou o tema do 
numerus clausus em Medicina para afirmar que 
“a única maneira de termos um sistema que não 
está sempre a rebentar pelas costuras passa por 
diminuir o número de alunos”, recordando a esse 
propósito que uma das conclusões do Grupo de 
Trabalho de 2012 apontava no sentido de reduzir 
em 1/3 o número de vagas actualmente abertas nas 
faculdades. Roberto Pinto deixou também implícita 
a necessidade que a Ordem dos Médicos terá de 
assegurar as máximas capacidades formativas para 
os internatos. “Acredito que se pode ir mais longe 
nesta matéria, porque há especialidades que estão 
sub-optimizadas”, assegurou. 
Uma das alterações mais significativas previstas na 
proposta de alteração do regime jurídico da forma-
ção médica especializada passa pelo novo método 

“a função 
autorreguladora 

da ordeM não pode, 
de forMa alguMa, 

perder-se. este sisteMa, 
que nos coloca a 

responsaBilidade de 
avaliar os serviços e 

atriBuir as idoneidades 
e capacidades 

forMativas, teM 
perMitido forMar 

Médicos coM elevada 
qualidade”

MIGuEL GuIMARãES
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de acesso, com alteração 
da Prova Nacional de 
Seriação actualmente 
existente para uma Prova 
Nacional de Selecção, 
que define uma nota mí-
nima, de 50%, abaixo da 
qual os candidatos não 
poderão concorrer ao in-
ternato. Duarte Sequeira, 
presidente da Associação 
Nacional de Estudantes 
de Medicina (ANEM), 
não rejeitou essa solução, 
mas confessou estar à 
procura de alternativas. 
“Não somos contra a nota 
mínima, mas achamos 
que não pode ser defi-
nida de forma cega e que 
deve ser tida em conta a 
dificuldade da prova”. 
O dirigente estudantil 
aproveitou para reforçar a 
crítica à “sobrecarga” que 
existe nas escolas médi-
cas e recordou uma outra 
recomendação enviada 
ao Ministério da Edu-
cação no sentido de ser 
extinto o concurso espe-
cial de acesso para estu-
dantes licenciados. “São 
15% de vagas atribuídas, 
o que corresponde entre 
200 a 300 pessoas anual-
mente”, especificou Du-
arte Sequeira. 

internatos  
no sector privado
No debate aberto à audiência, 
uma das questões colocadas 
com maior frequência centrou-
-se na abertura de vagas para o 
internato médico em institui-
ções do sector privado e social. 
O representante do SIM reve-
lou que os sindicatos “nada têm 
nada contra o sector privado 
desde que respeite os princípios 
que estão previstos na legisla-
ção”. Miguel Guimarães lem-
brou que já existem médicos 
a cumprir formação pós-gra-
duada em hospitais privados e 
mostrou-se aberto a esta solu-
ção em unidades que tenham 
“massa crítica e recursos sufi-
cientes para garantir uma for-
mação de qualidade”. De resto, 

o presidente do CRN referiu que em determinadas 
especialidades haverá possibilidades de alargar as 
capacidades formativas: “Nós queremos abrir as 
vagas ao limite do que é possível sem colocar em 
causa a qualidade da formação. E vamos continuar 
a trabalhar nesse sentido e a fazê-lo caso a caso”.
A transição para o novo modelo de prova motivou 
algumas dúvidas por parte dos muitos médicos in-
ternos presentes. A opinião sobre o modelo actual 
pareceu consensual, tendo sido mesmo referido que 
é “impossível que sirva para avaliar competências”, 
no entanto as mudanças parecem estar longe de ser 
pacíficas, como referiu Roberto Pinto: “Nenhum 
modelo de prova será do agrado de todos”. Miguel 
Guimarães recordou a hipótese de ser adoptada 
uma tipologia próxima à do National Board of Me-
dical Examiners, dos EUA, defendendo no entanto 
que “a principal preocupação deve ser a qualidade 
do exame e a existência de júris especializados e 
profissionalizados”.
No final, a conclusão de todas as estruturas presen-
tes passava por uma rejeição unânime da indiferen-
ciação técnica a que os jovens médicos podem vir 
a estar sujeitos. “Se estamos a defender qualidade e 
especialização como é que podemos permitir que 
haja médicos indiferenciados?”, questionou Duarte 
Sequeira da ANEM. Martins Soares, dirigente do 
CRN, acusou o Ministério da Saúde de estar a “criar 
um exército de pessoas indiferenciadas” e defendeu 
“dizer não até às últimas consequências”.

Projecto de Decreto-lei

Principais alterações propostas  
pelo Ministério da Saúde

1.	 Extinção	do	Ano	Comum	
e	adopção	de	um	“tronco	
geral”	a	todos	os	planos	de	
formação	especializada;	

2.	 Substituição	da	Prova	Nacional	de	Seriação	por	
uma	Prova	Nacional	de	Selecção,	com	carácter	
avaliativo	e	definição	de	nota	mínima	de	50%	
para	acesso	à	especialidade;	

3.	 Inclusão	da	classificação	média	final	do	curso	na	
nota	de	concurso	ao	internato;	

4.	 Extinção	do	concurso	B	e	adopção	de	concurso	
único	com	10%	de	vagas	destinadas	à	mudança	
de	especialidade;	

5.	 Transferência	da	responsabilidade	na	definição	
dos	programas	de	formação	e	das	idoneidades	e	
capacidades	formativas	da	Ordem	dos	Médicos	
para	a	ACSS	e	Ministério	da	Saúde;

6.	 Regime	transitório	para	os	alunos	que	estão	
a	cumprir	o	6º	ano	de	curso,	que	entrariam	de	
imediato	no	primeiro	ano	de	internato	e	adiariam	
a	realização	da	prova	para	2015.
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A	Ordem	dos	Médicos,	através	do	seu	Conselho	Regio-
nal	do	Norte	(CRN)	e	do	Conselho	Nacional	do	Médico	
Interno	(CNMI),	o	Sindicato	Independente	dos	Médicos	
(SIM)	e	o	Sindicato	dos	Médicos	do	Norte	(SMN	-	FNAM)	
ouviram	e	registaram	as	críticas	de	cerca	de	400	jovens	
médicos	durante	uma	reunião	magna	que	teve	lugar	no	
Porto	em	13	de	Março	no	salão	nobre	da	Secção	Regional	
do	Norte	da	Ordem	dos	Médicos.
Participaram	também	na	reunião	a	Associação	Nacional	
de	Estudantes	de	Medicina	(ANEM)	e	as	Direcções	das	
Associações	de	Estudantes	do	Norte	do	País.
Em	análise	e	discussão	esteve	o	projecto	de	Decreto-
-Lei	apresentado	pelo	Ministério	da	Saúde	(MS)	que	
pretende	alterar	o	regime	jurídico	da	formação	médica	
especializada.
Foi	entendimento	generalizado	entre	os	médicos	pre-
sentes	que	o	MS	com	esta	proposta	de	DL:
1.	 Ameaça	seriamente	a	qualidade	da	formação	mé-

dica	pós-graduada	e	a	qualidade	dos	cuidados	de	
saúde	prestados	à	população	portuguesa;

2.	 Promove	a	desqualificação	técnica	e	científica	dos	
médicos	e	não	respeita	nem	dignifica	o	exercício	da	
profissão	médica;

3.	 Ameaça	a	função	de	autorregulação	da	formação	
médica	pós-graduada,	jurídica	e	legitimamente	en-
tregue	à	Ordem	dos	Médicos,	anulando	as	suas	com-
petências	próprias	na	definição	dos	programas	de	
formação	das	especialidades	médicas	e	na	definição	
e	atribuição	de	idoneidades	e	capacidades	formati-
vas	para	os	internatos	médicos;

4.	 Promove	a	extinção	do	Ano	Comum	(implícita	na	
transição	automática	para	o	primeiro	ano	do	 in-
ternato	de	especialidade),	o	que	conjugado	com	o	
desfasamento	entre	formação	pré-graduada	e	capa-
cidades	formativas	para	a	formação	específica,	con-
duzirá	à	impossibilidade	de	obtenção	de	qualquer	
formação	pós-graduada	para	muitos	médicos;

5.	 Cria	ainda	mais	barreiras	à	legitima	vontade	dos	jo-
vens	médicos	mudarem	de	especialidade,	perante	
realização	de	Prova	Nacional	em	igualdade	de	cir-
cunstâncias	com	todos	os	restantes	candidatos.

6.	 Promove	um	novo	modelo	de	Prova	Nacional	de	Se-
riação	(Selecção)	para	o	acesso	à	Especialidade	com	
a	existência	de	uma	nota	mínima	de	50%,	sem	a	pré-
via	avaliação	dos	resultados	anteriores	e	respectivas	
ponderações	a	ter	em	conta;

7.	 Não	respeita	as	conclusões	que	o	Grupo	de	Trabalho	
para	Revisão	do	Internato	Médico	apresentou	em	
2012,	designadamente	a	redução	de	cerca	de	1/3	do	
número	de	vagas	actualmente	abertas	nos	cursos	
de	Medicina.

Pelos	motivos	referidos,	entre	outros	que	também	fo-
ram	discutidos,	o	projecto	de	Decreto-Lei	apresentado	
pelo	MS	não	nos	merece	qualquer	respeito	e	deve	ser	
liminarmente	rejeitado	na	sua	essência.
Reservando	a	nossa	posição	final	e	respectiva	funda-
mentação	adequada	para	a	negociação	em	curso	en-
tre	a	Ordem	dos	Médicos	e	o	Ministério	da	Saúde,	fica	
desde	já	uma	declaração	de	princípios	dos	quais	não	
iremos	abdicar:
1.		 Redução	do	numerus	clausus	para	o	acesso	aos	cur-

sos	de	Medicina,	respeitando	as	capacidades	forma-
tivas	das	Faculdades	de	Medicina	e	Escolas	Médicas	
existentes,	caminhando	no	sentido	de	um	planea-
mento	integrado	de	formação	pré	e	pós	graduada,	
seguindo	a	resolução	aprovada	pela	Assembleia	da	

República	em	2013.	Como	medida	imediata,	propo-
mos	a	eliminação	dos	concursos	e	vagas	especiais	de	
acesso	para	estudantes	já	licenciados.

2.		 Não	queremos	em	Portugal	médicos	especialistas	de	
primeira	e	de	segunda	categoria.	Os	internatos	mé-
dicos	devem	manter	um	nível	elevado	de	qualidade	
para	que	seja	possível	formar	especialistas	qualifi-
cados	técnica	e	cientificamente	para	o	exercício	da	
Medicina.	Só	assim	podemos	continuar	a	garantir	
uma	Medicina	de	excelência	e	cuidados	de	saúde	
adequados	à	população	portuguesa.

3.		 Na	defesa	da	qualidade	da	formação	médica	pós-
-graduada	compete	em	exclusivo	à	OM	exercer	as	
suas	competências	próprias,	continuando	a	definir	e	
actualizar	os	programas	de	formação	de	todas	as	es-
pecialidades	médicas	e	a	definir,	actualizar	e	atribuir	
as	idoneidades	e	capacidades	formativas	para	os	
internatos	médicos.	Nesta	perspectiva,	renovamos	
o	compromisso	de	optimizar	as	capacidades	forma-
tivas	sem	comprometer	a	qualidade	da	formação,	
com	publicação	anual	do	mapa	total	de	vagas	para	
formação	específica,	atribuídas	pela	OM,	durante	o	
mês	de	Junho	de	cada	ano.

4.		 Defender	a	manutenção	do	Ano	Comum	como	um	
período	de	formação	médica	absolutamente	im-
prescindível	para	a	qualidade	e	segurança	do	exercí-
cio	autónomo	da	Medicina.	Esta	autonomia	deverá	
preferencialmente	acontecer	no	final	do	Ano	Co-
mum	e	em	igualdade	de	circunstâncias	para	todos	os	
jovens	médicos	formados	em	Portugal	e	no	estran-
geiro.

5.		 Defender	a	existência	de	um	único	concurso	anual	
para	o	acesso	à	especialidade	que	promova	a	igual-
dade	de	oportunidades	e	acabe	com	barreiras	à	mu-
dança	de	especialidade.	Promover	um	novo	modelo	
de	Prova	Nacional,	realizado	por	um	júri	especiali-
zado	e	profissionalizado	que	garanta	a	qualidade	da	
avaliação	e	a	transparência	da	seriação.

6.		 D	esafiar	o	MS	a	apresentar	um	plano	nacional	para	
o	SNS	para	os	próximos	5	anos,	que	inclua	as	neces-
sidades	de	médicos	e	respectivas	especialidades	por	
localização	geográfica.	Só	desta	forma	será	possível	
planear	uma	colaboração	sinérgica	e	positiva	entre	
o	MS	e	a	OM	no	sentido	de	procurar	dar	resposta	
às	principais	necessidades	do	País,	assegurando	um	
melhor	serviço	aos	cidadãos	e	contribuindo	para	um	
SNS	mais	justo	e	universal.

O	CRN	e	o	CNMI	não	se	demitem	do	seu	papel	de	defesa	
e	salvaguarda	inabalável	da	qualidade	da	formação	mé-
dica	especializada	e	rejeitam	firmemente	a	desqualifi-
cação	técnica	e	científica	dos	jovens	médicos	e	qualquer	
tentativa	de	anarquizar	os	princípios	basilares	da	Car-
reira	Médica.	Continuaremos	a	desenvolver	todos	os	es-
forços	no	sentido	de	garantir	o	respeito	pela	dignidade	
do	exercício	da	profissão	médica	e	da	Medicina,	susten-
tadas	na	qualidade	da	formação	pré	e	pós-graduada	e	
na	promoção	das	boas	práticas	médicas	ancoradas	na	
ética	e	deontologia	da	nossa	profissão.

Defender a qualidade da Medicina é defender os doen-
tes e o SNS.

Porto,	14	de	Março	de	2014.

Conselho	Regional	do	Norte
Conselho	Nacional	do	Médico	Interno. n

Nota		
iNForMativa	do		

CrNoM	E	do	CNMi	CoM	
aS	CoNClUSõES	da	
rEUNião	MaGNa	dE		

13	dE	Março

MéDICOS DO NORTE RECUSAM PROPOSTA DO MINISTéRIO 
DA SAúDE SOBRE FORMAçãO MéDICA ESPECIALIzADA
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FERNANDO VELUDO/NFACTOS

31,5% dos 1758 candidatos não conseguiram obter nota superior a 50%

Primeiro foi a Federação Nacional 

dos Médicos (FNAM) a alertar para o 

risco de os jovens clínicos deixarem 

de poder escolher uma especialida-

de no fi nal do curso, se o projecto 

de decreto-lei do Ministério da Saú-

de que altera o regime do internato 

médico avançar nos moldes em que 

foi apresentado. Agora, a contesta-

ção a esta proposta governamental 

avoluma-se: a Ordem dos Médicos 

(OM) vai preparar com os sindicatos 

uma resposta conjunta.

 Um debate sobre esta matéria de-

correu ontem à noite no Conselho Re-

gional do Norte da OM, que se junta 

assim às duas organizações sindicais 

do sector, o Sindicato Independente 

dos Médicos e o Sindicato dos Médi-

cos do Norte, na contestação à pro-

posta. Mas o presidente da OM/Nor-

te, Miguel  Guimarães, admite que o 

objectivo é concertar uma resposta a 

nível nacional, estando previstas ou-

tras reuniões no Centro e no Sul. “O 

momento é grave e merece uma res-

posta concertada e fi rme de todos”, 

lê-se na convocatória da reunião. 

Em causa está, entre outras coisas, 

a eventualidade de os licenciados e 

mestres em Medicina deixarem de 

poder escolher uma especialidade, 

no fi nal do curso, se não obtiverem 

nota superior a 50% na futura prova 

de selecção, que vem substituir a pro-

va de seriação. Actualmente todos os 

jovens médicos podem escolher uma 

especialidade, independentemen-

te da classifi cação fi nal na prova  de 

seriação.
 “Está em causa o futuro dos mais 

novos e o futuro do SNS. A prova de 

Ordem e sindicatos  juntam-se 

para contestar mudanças 

na formação médica

admissão ao internato da especialida-

de já em tempos foi de exclusão e não 

queremos que a experiência se repi-

ta”, defende Merlinde Madureira, do 

Sindicato dos Médicos do Norte. “O 

conteúdo do projecto de decreto-lei 

representa um retrocesso de anos e 

anos”, corrobora Mário Jorge Neves, 

da FNAM, que teme a multiplicação 

de médicos indiferenciados, sem es-

pecialidade. “Se a actual prova de se-

riação visa apenas escalonar os candi-

datos, a futura prova de avaliação tem 

carácter eliminatório”, explica.

A OM não põe em causa a imposi-

ção de uma nota mínima na prova, 

“porque as faculdades de Medicina 

não oferecem todas a mesma garan-

tia de qualidade, mas deverá suge-

rir uma percentagem mais baixa”, 

adianta Miguel Guimarães. O mais 

grave do projecto de diploma, no 

seu entender,  é a passagem,  para 

a Administração Central do Sistema 

de Saúde (ACSS), das tarefas de de-

fi nição das idoneidades dos serviços 

Saúde
Alexandra Campos

Se o projecto do Governo 

avançar, muitos licenciados 

e mestres em Medicina 

podem ficar sem 

especialidade

ta não pode ser calculada de forma 

arbitrária e deve estar ajustada à di-

fi culdade do exame. Lamenta ainda 

que o projecto de diploma apenas 

tenha incluído algumas das recomen-

dações do grupo de trabalho que an-

dou a estudar esta matéria durante 

anos. “Foi feito em cima do joelho. A 

proposta aparece como uma medi-

da paliativa para o problema de ter-

mos demasiadas pessoas a terminar 

o curso de Medicina. Este problema 

poderia ser resolvido a montante, se 

se diminuísse o numerus clausus nas 

faculdades, como também propôs o 

grupo de trabalho”, frisa.

Se este regime fosse aplicado com 

a actual prova de seriação, de acordo 

com cálculos efectuados pelo jornal 

virtual Canal Superior, quase um ter-

ço dos candidatos não poderia esco-

lher uma especialidade médica. Na 

prova de seriação do concurso para 

ingresso no internato de 2013, 31,5% 

dos 1758 candidatos não consegui-

ram obter nota superior a 50%.

e respectivas capacidades formati-

vas, actualmente a cargo da ordem. 

“Passar [isto] da OM para o Estado é 

querer baixar a qualidade da forma-

ção médica que é reconhecida inter-

nacionalmente”, considera.

Preocupados com a proposta de 

diploma estão também os estudantes 

de Medicina. Como no futuro deixa 

de existir o chamado ano comum do 

internato (no fi nal do qual os médi-

cos já podem trabalhar, mesmo sem 

terem especialidade), os jovens que 

frequentaram durante seis anos o 

curso de Medicina não poderão se-

quer exercer, alerta Duarte Sequeira, 

da Associação Nacional de Estudan-

tes de Medicina (ANEM).

Sublinhando que não concorda 

com o modelo actual da prova de 

seriação, um exame “totalmente 

baseado na memorização e que está 

ultrapassado”, e que admite também 

a imposição de uma nota mínima na 

futura prova de avaliação, Duarte Se-

queira sustenta, porém, que esta no-
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de poder escolher uma especialida-
de no fi nal do curso, se o projecto 
de decreto-lei do Ministério da Saú-
de que altera o regime do internato 
médico avançar nos moldes em que 
foi apresentado. Agora, a contesta-
ção a esta proposta governamental 
avoluma-se: a Ordem dos Médicos 
(OM) vai preparar com os sindicatos 
uma resposta conjunta.

 Um debate sobre esta matéria de-
correu ontem à noite no Conselho Re-
gional do Norte da OM, que se junta 
assim às duas organizações sindicais 
do sector, o Sindicato Independente 
dos Médicos e o Sindicato dos Médi-
cos do Norte, na contestação à pro-
posta. Mas o presidente da OM/Nor-
te, Miguel  Guimarães, admite que o 
objectivo é concertar uma resposta a 
nível nacional, estando previstas ou-
tras reuniões no Centro e no Sul. “O 
momento é grave e merece uma res-
posta concertada e fi rme de todos”, 
lê-se na convocatória da reunião. 

Em causa está, entre outras coisas, 
a eventualidade de os licenciados e 
mestres em Medicina deixarem de 
poder escolher uma especialidade, 
no fi nal do curso, se não obtiverem 
nota superior a 50% na futura prova 
de selecção, que vem substituir a pro-
va de seriação. Actualmente todos os 
jovens médicos podem escolher uma 
especialidade, independentemen-
te da classifi cação fi nal na prova  de 
seriação.

 “Está em causa o futuro dos mais 
novos e o futuro do SNS. A prova de 

Ordem e sindicatos  juntam-se 
para contestar mudanças 
na formação médica

admissão ao internato da especialida-
de já em tempos foi de exclusão e não 
queremos que a experiência se repi-
ta”, defende Merlinde Madureira, do 
Sindicato dos Médicos do Norte. “O 
conteúdo do projecto de decreto-lei 
representa um retrocesso de anos e 
anos”, corrobora Mário Jorge Neves, 
da FNAM, que teme a multiplicação 
de médicos indiferenciados, sem es-
pecialidade. “Se a actual prova de se-
riação visa apenas escalonar os candi-
datos, a futura prova de avaliação tem 
carácter eliminatório”, explica.

A OM não põe em causa a imposi-
ção de uma nota mínima na prova, 
“porque as faculdades de Medicina 
não oferecem todas a mesma garan-
tia de qualidade, mas deverá suge-
rir uma percentagem mais baixa”, 
adianta Miguel Guimarães. O mais 
grave do projecto de diploma, no 
seu entender,  é a passagem,  para 
a Administração Central do Sistema 
de Saúde (ACSS), das tarefas de de-
fi nição das idoneidades dos serviços 

Saúde
Alexandra Campos
Se o projecto do Governo 
avançar, muitos licenciados 
e mestres em Medicina 
podem ficar sem 
especialidade

ta não pode ser calculada de forma 
arbitrária e deve estar ajustada à di-
fi culdade do exame. Lamenta ainda 
que o projecto de diploma apenas 
tenha incluído algumas das recomen-
dações do grupo de trabalho que an-
dou a estudar esta matéria durante 
anos. “Foi feito em cima do joelho. A 
proposta aparece como uma medi-
da paliativa para o problema de ter-
mos demasiadas pessoas a terminar 
o curso de Medicina. Este problema 
poderia ser resolvido a montante, se 
se diminuísse o numerus clausus nas 
faculdades, como também propôs o 
grupo de trabalho”, frisa.

Se este regime fosse aplicado com 
a actual prova de seriação, de acordo 
com cálculos efectuados pelo jornal 
virtual Canal Superior, quase um ter-
ço dos candidatos não poderia esco-
lher uma especialidade médica. Na 
prova de seriação do concurso para 
ingresso no internato de 2013, 31,5% 
dos 1758 candidatos não consegui-
ram obter nota superior a 50%.

e respectivas capacidades formati-
vas, actualmente a cargo da ordem. 
“Passar [isto] da OM para o Estado é 
querer baixar a qualidade da forma-
ção médica que é reconhecida inter-
nacionalmente”, considera.

Preocupados com a proposta de 
diploma estão também os estudantes 
de Medicina. Como no futuro deixa 
de existir o chamado ano comum do 
internato (no fi nal do qual os médi-
cos já podem trabalhar, mesmo sem 
terem especialidade), os jovens que 
frequentaram durante seis anos o 
curso de Medicina não poderão se-
quer exercer, alerta Duarte Sequeira, 
da Associação Nacional de Estudan-
tes de Medicina (ANEM).

Sublinhando que não concorda 
com o modelo actual da prova de 
seriação, um exame “totalmente 
baseado na memorização e que está 
ultrapassado”, e que admite também 
a imposição de uma nota mínima na 
futura prova de avaliação, Duarte Se-
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A propósito das alterações pro-
postas pelo Ministério da Saúde 
no acesso ao internato médico, 
Miguel Guimarães recusou de 
forma veemente qualquer sub-
tração de competências à Ordem 
dos Médicos em matéria de atri-
buição das idoneidades e capa-
cidades formativas. O tema foi 
um dos destaques de uma ter-
túlia promovida pelo Quórum 
– Fórum Político, na Faculdade 
de Medicina da Universidade 
do Porto, que reuniu centenas 
de alunos e juntou os represen-
tantes da ANEM e do CNMI. 

Retirar funções 
de auto-regulação 
à Ordem dos 
Médicos é  

«Futuro  
da Medicina»
TeRTúlia na  
FmuP

«AbSOlutAMeNte 
INACeItável»

O tema da sessão 
era o “Futuro 
da Medicina”, 
mas foram as 

alterações ao regime jurí-
dico da formação médica 
especializada que mobi-
lizaram mais de três cen-
tenas de pessoas ao salão 
de alunos da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP) no pas-
sado dia 10 de Março. 
Hélio Alves, antigo pre-
sidente da Associação de 
Estudantes da FMUP, assu-
miu a moderação do debate 
e começou por fazer um 
enquadramento das prin-
cipais iniciativas previstas 
no projecto de decreto-lei 
apresentado pelo Ministé-
rio da Saúde (ver caixa na 
página 26). O moderador 
começou por questionar 
Roberto Pinto sobre a ex-
tinção do Ano Comum 

(AC) e o facto de esta poder representar um alarga-
mento do período de formação específica. O coor-
denador do Conselho Nacional do Médico Interno 
(CNMI) respondeu que tal não é obrigatório e dei-
xou antever a possibilidade de o AC nem sequer ser 
extinto: “Vejo mais a necessidade de manter o AC 
porque não vamos conseguir, de forma nenhuma, 
que dois anos se candidatem ao mesmo tempo. O 
sistema não vai absorver três mil internos ou sequer 
dois mil”. 
Roberto Pinto recordou que a extinção do AC, agora 
proposta, já constava das recomendações de um 
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grupo de trabalho criado em 
2012 para debater as altera-
ções ao Regime do Internato 
Médico (RIM). Além desta ini-
ciativa, o grupo recomendou 
também a redução do numerus 
clausus nos cursos de Medi-
cina, algo que, de acordo com 
o coordenador do Conselho 
Nacional do Médico Interno, 
deve ser prioritário: “Enquanto 
não se tomar essa iniciativa, o 
problema nunca se vai resolver 
totalmente. Com o actual mo-
delo começa a sair muita gente 
das faculdades e não há condi-
ções para assegurar uma for-
mação pós-graduada de qua-
lidade”. O dirigente reforçou 
a necessidade de existir uma 
formação base inicial para os 
médicos recém-formados, que 
os capacite para uma “abor-
dagem sistémica ao doente”. 
Essa formação, defendeu, deve 
ser assegurada com o AC ou 
incorporada no programa de 

formação especializada. 
O presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM), Miguel Guima-
rães, considerou o projecto de decreto-lei um “do-
cumento muito agressivo” que “coloca em causa, 
pela primeira vez, as funções de auto-regulação da 
Ordem ao nível da formação” ao pretender atribuir 
à ACSS e ao Ministério da Saúde a responsabilidade 
de definir as capacidades formativas para o Inter-
nato Médico de Especialidade. “Se, porventura, o 
projecto de decreto-lei retirasse esta competência 
da OM, ficávamos reduzidos à ética e disciplina. O 

conceito de qualidade também se perdia. 
Nós defendemos os doentes, porque exi-
gimos aos médicos que cumpram as boas 
práticas e porque exigimos uma formação 
de qualidade”, defendeu, acrescentando, no 
entanto, que a proposta é “absolutamente 
inaceitável” e que a Ordem vai “lutar até às 
últimas consequências” por manter intactas 
as suas competências nesta matéria. 
Na opinião do dirigente, o ministro da 
Saúde apresenta este documento em res-
posta ao “maior problema que existe na Me-
dicina neste momento”: o excessivo número 
de alunos nas escolas médicas. “Têm o do-
bro dos alunos que deviam ter. Esses jovens 
podem correr o risco de não terem vaga para 
uma especialidade”, constatou. 

Questionado por Hélio Alves sobre a definição de 
uma classificação mínima de 50% na Prova Nacio-
nal de Seriação (PNS), abaixo da qual os candida-
tos não podem ter acesso à especialidade, Miguel 
Guimarães recordou que essa hipótese só se coloca 
porque há alunos a mais nas escolas médicas e por-
que nem todas oferecem as mesmas garantias de 
qualidade. No entanto, o presidente do CRNOM 
garantiu ser “virtualmente impossível” haver uma 
mudança imediata na prova, quer ao nível do seu 
conteúdo, quer nas consequências em termos de 
acesso. 
Pedro Diogo, vice-presidente da Associação Nacio-
nal de Estudantes de Medicina, mostrou preocupa-
ção na extinção do AC uma vez que, defendeu, “to-
dos os estudantes devem ter acesso, em igualdade 
de circunstâncias, a uma formação genérica.” O 
dirigente mostrou ainda reservas quanto à pondera-
ção da classificação média final do curso na nota de 
concurso à especialidade e qualificou de “obsoleta” 
a PNS, “porque não avalia competências médicas”. 
Caso haja alterações ao modelo da prova, Pedro 
Diogo defendeu que deve ser respeitado o intervalo 
de três anos que o RIM prevê entre a alteração e a 
sua concretização efectiva. 
A tertúlia concluiu-se com um debate entre os três 
elementos da mesa e a assembleia, no qual as ques-
tões da indiferenciação técnica e da obtenção de 
autonomia para o exercício profissional foram os 
temas mais abordados. O presidente do CRNOM 
lamentou que o Ministério da Saúde tenha interesse 
em fomentar a indiferenciação, com o intuito de 
“alimentar os grandes grupos privados de saúde”, e 
defendeu que é possível definir o AC como critério 
mínimo de autonomia, tanto para os médicos for-
mados em Portugal como no estrangeiro. n
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Academia 
discorda de um 
exame com nota 
mínima

«Que  
futuro para a 
Medicina»
DebaTe ae iCbaS

No debate promovido pela Asso-
ciação de Estudantes do ICBAS, a 
contestação às propostas do Minis-
tério da Saúde para alteração da for-
mação especializada subiu de tom. 
Além da Ordem dos Médicos, os 
professores e alunos contestaram 
a maior parte das sugestões pro-
postas e estes recusaram, de forma 
particular, a definição de uma nota 
mínima para o exame de acesso à 
especialidade. 

Na noite de 19 
de Março, foi 
a vez da As-
sociação de 

Estudantes do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (AE ICBAS) promo-
ver uma sessão de esclare-
cimento para os alunos de 
Medicina relativamente às 
alterações ao período de 
internato. 
Pedro Ribeirinho Soares, 
presidente da AE ICBAS, 
fez uma síntese inicial das 
principais propostas ins-
critas no projecto de De-
creto-Lei apresentado pelo 
Ministério da Saúde aos 
parceiros sociais e o debate 
prosseguiu directamente 
para as questões da audiên-
cia à mesa, onde estava pre-
sente o presidente do Con-
selho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CR-
NOM), Miguel Guimarães. 
A proposta da tutela in-
dica que, após conclusão 
com aproveitamento da 
Prova Nacional de Selecção 
(substituta da actual prova 
de seriação), o candidato 
ingressará directamente no 
primeiro ano de formação 
específica, numa conjun-
tura que implicaria ainda 
a extinção do Internato do 
Ano Comum (IAC). Se tal 
se verificar, recordou um 
aluno finalista presente, os 
candidatos de 2014 podem 
vir a concorrer em simul-

tâneo com os candidatos de 2015, que agora fre-
quentam o 5º ano do mestrado. O presidente do 
CRNOM considerou essa hipótese “catastrófica” e 
recusou-a liminarmente: “S e hoje não sabemos se 
todos os candidatos podem entrar, ter o dobro dos 
candidatos será impossível. Não pode acontecer”. A 
mesma posição, acrescentou, é válida para a ques-
tão do IAC. “A Ordem não vai deixar que acabe. 
Neste momento não existe um verdadeiro 6º ano 
profissionalizante porque há alunos a mais. Estão 
ultrapassadas todas as capacidades formativas. Es-
tou convencido que, com o actual modelo de prova 
ou com um novo, vamos manter o IAC”. 
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Uma outra questão levantada pelos 
estudantes centrou-se na contabili-
zação da média final do curso para 
a nota final de acesso ao internato. 
Para Miguel Guimarães não será 
a Ordem dos Médicos a definir se 
a média deve ou não contar, mas 
sim os próprios estudantes. “São 
vocês que têm de decidir se conta 
e com que peso é que conta”, suge-
riu o dirigente, concordando que 
o tema “é discutível” e que pode 
gerar “algumas injustiças” perante 
o facto de as classificações varia-
rem de instituição para instituição. 
Sobre o novo modelo de prova, o 
presidente do CRNOM confessou 
que “estaria tranquilo se o exame 
fosse feito de forma profissional e 
por um júri idóneo”. 
A presidente da FNAM, Merlinde 
Madureira, considerou funda-
mental “a manutenção do acesso 
à especialidade” atendendo a que 
“um médico só pode ser designado 
como tal se for diferenciado”. “É 
isso que está consensualmente de-
finido a nível europeu”, acentuou. 
Para a líder sindical é igualmente 
mandatório preservar o IAC, dado 
que, justificou, “ninguém sai pre-
parado devidamente de uma facul-
dade para enfrentar uma urgência”. 

 internato no liMite
Artur Águas, director adjunto 

do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS, 
mostrou-se muito crítico relativamente às al-
terações apresentadas pelo Ministério e admitiu 
mesmo que os estudantes “não podem transigir” 
na maior parte delas. Desde logo, na imposição de 

uma classificação mínima, de 50%, que os candida-
tos terão de atingir na Prova Nacional de Selecção 
para terem possibilidade de aceder à especializa-
ção. “Isso é totalmente inaceitável. Quando forem 
fazer o vosso exame já foram avaliados num curso 
exigente e estão habilitados a exercer Medicina”, 
recordou. 
O professor universitário criticou a esse propósito 
o exame actual, que “apela à memorização de um 
livro”, e assumiu que na Medicina “não está pré-
-determinado que o aluno que tenha a nota mais 
alta seja o melhor profissional, porque há mais ca-
pacidades para além da memorização”. “Não vamos 
tornar o exame de acesso numa barreira à especia-
lidade”, concluiu, defendendo também que o IAC 
“não poderá acabar”. 
Miguel Guimarães recordou que existe a possibili-
dade de médicos recém-formados não terem acesso 
ao internato por insuficiência de vagas. Nesse caso, 
seria necessário “atribuir a autonomia no final do 
Ano Comum”. “É uma proposta interessante”, retor-
quiu Artur Águas, discordando no entanto do argu-
mento de que não existe capacidade para alargar as 
vagas no internato. “Se a Ordem quiser flexibilizar o 
número de vagas é só preciso um bocadinho de boa 
vontade. Porquê quatro anos para a especialidade 
de Medicina Geral e Familiar e não dois, como já se 
faz em muitos países?”, questionou o docente. 
O vice-presidente da Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina (ANEM) confessou não saber 
qual a situação que enfrentam os estudantes que 
actualmente frequentam o 5º ano. Isso porque, es-
clareceu, “sabemos que há prova este ano e sabemos 
que tem de haver um período de três anos entre 
a definição de um novo modelo de prova e a sua 
implementação”. Como tal, Pedro Diogo admitiu 
não conseguir antecipar o que poderá acontecer em 
2015 e nos anos seguintes. 
Reforçando os argumentos contra a inclusão de 
uma nota mínima, o representante da ANEM con-
siderou que se está a tentar “criar uma disparidade 
entre a formação pré e pós graduada” ou “um ponto 
de corte artificial”. “O Estado está a investir para 
termos uma formação pré-graduada e está a criar, 
ao mesmo tempo, um ponto de corte que é abso-
luto. Parece-me completamente injusto”, assumiu. 
Para Pedro Diogo, o problema está nas capacidades 
formativas ultrapassadas e deve ser resolvido pela 
base. “O grupo de trabalho para a revisão do inter-
nato médico propunha, em 2012, uma redução de 
1/3 do numerus clausus. Todos temos a consciência 
de que o internato médico está a atingir o limite”. n
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«Internato  
Médico em Debate: 
Realidades  
[In]esperadas»
alumni Da um

A 21 de Março, o Alumni de Medi-
cina da Universidade do Minho 
reuniu internos e estudantes para 
discutir eventuais mudanças na 
organização da formação especia-
lizada. No debate intitulado “Inter-
nato Médico em Debate: Realidades 
[In]Esperadas”, as críticas foram 
unânimes: a proposta do Minis-
tério da Saúde é inaceitável e coloca 
em causa um modelo de reconhe-
cida qualidade. 

Na Biblioteca Lúcio 
Craveiro da Silva, 
em Braga, ouviram-
-se muitas críticas 

à proposta de revisão do regu-
lamento jurídico da formação 
médica especializada apesen-
tada pelo Ministério da Saúde. 
Cláudia Melo, dirigente do 
Conselho Nacional do Médico 
Interno (CNMI) e do Alumni de 
Medicina da Universidade do 
Minho qualificou o documento 
da tutela como “a proposta mais 
perigosa de sempre”, dado que 
reúne “ameaças muito fortes” à 
forma como são realizados os 
internatos. “Temos um internato 
médico à imagem do que se faz 
de melhor na Europa. Colegas 
do estrangeiro transmitem-nos 
a intenção de emular o nosso 
modelo. Está supervisionado 
por uma entidade autónoma 
(Ordem dos Médicos), bem de-
finido e organizado, no entanto 
vemos esse enorme potencial 
ameaçado com esta proposta”, 
resumiu. 
A organizadora contestou tam-
bém a intenção expressa no 
documento do Ministério da 
Saúde de colocar na ACSS a 
responsabilidade de identificar 
as capacidades formativas. “As-
sisti a grandes asneiras da ACSS 
enquanto dirigente estudantil, 
desde os atrasos na publicação 
do mapa de vagas, mudanças a 
dois dias de apresentar a can-
didatura, anulação das coloca-
ções do Ano Comum, etc. Não 
podemos aceitar que seja uma 

instituição como esta a gerir o internato”. 
Mariana Reis Costa, médica interna e antiga diri-
gente estudantil, fez uma comparação favorável da 
organização do internato médico nacional relativa-
mente ao que acontece noutros países. “Temos uma 
qualidade que nos confere prestígio internacional. 
Lá fora, as coisas costumam ser mais desorgani-
zadas, não há um tutor garantido e não há uma li-
nha de orientação comum”, assinalou a convidada, 
acrescentando que as vantagens de cumprir forma-
ção especializada no estrangeiro passam essencial-
mente pelo vencimento e pela maior motivação dos 
profissionais. 
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«Proposta 
inaceitável»



Apresentado como “sindicalista”, 
Rui Guimarães resolveu descons-
truir o estereótipo com uma rábula 
ao estilo “Homens da Luta”. Man-
tendo o registo, o dirigente do Sin-
dicato Independente dos Médicos 
lembrou que “A Medicina já deixou 
de ser poesia há muito tempo” e 
reconheceu “uma certa acomoda-
ção nas novas gerações que é pre-
ocupante”, dando como exemplo a 
realização de uma reunião em Lis-
boa para debater questões relativas 
ao internato médico que mobilizou 
apenas uma dezena de pessoas. 

“Se não saírem da zona de conforto, se não saírem 
do Facebook, não vão resolver nenhum problema”, 
reforçou Rui Guimarães, sugerindo que a vaga de 
emigração na classe “é o pior sinal que pode exis-
tir”. “Significa que as pessoas já nem querem lutar e 
preferem mudar”.

erro coM dolo
Após um período em que o debate se des-
viou para questões relativas à emigração, 
o presidente do Conselho Regional do 
Norte (CRN) recuperou a proposta de al-
teração à formação específica, começando 
por sugerir que se trata de uma nova 
medida de contenção orçamental. “Para 
continuar a reduzir despesa sem com-
bater o desperdício, o ministro da Saúde 
quer atingir os recursos humanos. A ideia 
deste diploma é proletarizar os médicos, 
ter médicos em excesso e indiferenciados 
para baixar os salários”, criticou Miguel 
Guimarães. 
O dirigente considerou uma eventual 
impossibilidade dos médicos acederem 
a uma formação específica como o as-
pecto mais negativo desta proposta. Para 
Miguel Guimarães, a tutela “tem obriga-
ção de garantir a formação específica” aos 
médicos recém-formados, uma vez que o 
aumento exponencial do numerus clau-
sus em Medicina é de responsabilidade 
directa do Governo. “A Medicina, hoje, 
não se compadece com a falta de especia-
lização”, reforçou o presidente do CRN, 

lembrando que já no próximo ano vão sair apro-
ximadamente dois mil alunos das escolas médicas 
para uma capacidade formativa pós-graduada que 
não ultrapassa os 1600 lugares. 
Relativamente ao papel da Ordem dos Médicos na 
supervisão da formação pós-graduada, Miguel Gui-
marães considerou “inaceitável” a intenção do mi-
nistério em colocar na ACSS a responsabilidade de 
atribuir as idoneidades formativas. “A Ordem tem 
funções de auto-regulação que lhe são atribuídas 
pelo Estado. Se esta alteração fosse para a frente, 
toda a formação médica estaria condicionada”. 
Anabela Correia, presidente do Conselho Distrital 
de Braga, lamentou que o Governo esteja a ignorar 
uma norma europeia que vigora desde 1986 e que 
determina que só pode exercer Medicina quem tiver 
diferenciação técnica. “Com esta proposta está-se a 
cometer um erro grave e com dolo”, reforçou.  Para 
a dirigente, será igualmente necessário avançar com 
uma reestruturação de serviços no sentido de serem 
recuperadas mais vagas para a formação específica. 
“Nos últimos 10 anos, não se fez rigorosamente 
nada neste país em termos de reorganização da rede 
hospitalar. Estamos a dizer que não há lugares para 
formação, mas não se está a fazer nada em sentido 
inverso, para que ela chegue a mais pessoas e man-
tenha a qualidade. Neste momento temos menos e 
pior”, concluiu. n
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Na altura em que inicia um novo 
mandato como presidente do 
Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, Miguel Gui-
marães entende que a instituição 
deve assumir uma atitude mais 
empreendedora e apresentar, 
ela própria, uma proposta de 
reforma para todo o sistema 
de saúde. O dirigente esclarece 
ainda a proposta das “taxas de 
justiça”, apresenta as novidades 
na composição do órgão execu-
tivo da SRNOM e aponta as metas 
para 2014-2016, entre elas apro-
ximar os médicos da instituição 
e activar mecanismos de solida-
riedade. 
Esta entrevista foi realizada em Janeiro de 
2014 na sequência da Tomada de Posse dos 
Órgãos Sociais da SRNOM para o triénio de 
2014-2016.

(nortemédico) – Uma das mensagens que tem 
vindo a transmitir é a de que a Ordem dos Mé-
dicos deve ter uma intervenção mais pró-activa. 
Em que sentido é que o pode fazer?
(Miguel Guimarães) – Pode fazê-lo a vários níveis. 

Antes de mais, o aspecto da ac-
tividade global da Ordem dos 
Médicos nos últimos três anos 
que teve mais impacto foi a re-
acção às várias notícias que fo-
ram marcando a actualidade da 
Saúde. Isto deu uma imagem 
de grande dinâmica à OM e é 
importante que ela continue a 
ter posições sobre temas da ac-
tualidade. Mas isso não chega. 
A reacção, por si só, pode não 
ter resultados. Por isso defendo 
que a Ordem deve ser mais pró-
-activa, que apresente soluções. 
Foi isso que defendi na campa-
nha eleitoral e reafirmei na to-
mada de posse. Temos de actuar 
previamente no sentido de apre-
sentar propostas concretas em 
áreas que consideramos essen-
ciais para a saúde dos portugue-
ses e para os médicos. 

A que áreas se refere?
Há várias que poderia referir, 
mas há uma que dou como 
exemplo e que espero que possa 
ser feita, porque penso tratar-se 
de uma situação emergente: a 
Ordem dos Médicos deve apre-
sentar a sua proposta de reforma 
global do sistema de saúde. Não 
só do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), mas também dos sectores 
privado e social. Essa proposta 
deve reflectir os aspectos que 
dizem directamente respeito 
à Ordem, como a questão das 
condições de trabalho, a quali-
dade dos cuidados de Saúde e 
do exercício técnico da Medi-
cina, os tempos que têm de exis-
tir para os médicos orientarem 
os internos e os alunos, para 
realizarem consulta e cirurgia, 
para contactarem com o doente, 
etc. A Humanização da Medi-
cina passa por aqui, pela rela-
ção médico-doente. Outros as-
pectos práticos também devem 
fazer parte desta proposta de 
fundo: as necessidades de médi-
cos por especialidades, a massa 
crítica necessária para a consti-
tuição de serviços e unidades ou 
o funcionamento dos serviços 

de urgência e de emergência médica. Entre muitos 
outros aspectos que considero fundamentais.
Sugere, no fundo, que a OM assuma a dianteira e 
marque a agenda política.
A minha convicção é a de que a Ordem deve, efec-
tivamente, marcar a agenda política e lançar temas 
para a discussão pública que tenha estudado e sobre 
os quais apresente propostas de resolução. Dou-lhe 
um exemplo: o caso do grupo Sanfil e a alegada 
burla relativa à produção cirúrgica acrescida. Esta 
matéria já foi motivo de notícia por diversas vezes 
e já envolveu, directa e indirectamente, vários mé-
dicos, sugerindo que operam mais doentes em ho-
rário de produção acrescida do Sistema de Gestão 
dos Utentes Inscritos para Cirurgia (SIGIC) do que 
em horário normal. A Ordem devia ter uma posição 
sólida sobre esta matéria, que a pudesse resolver de-
finitivamente. Na minha opinião, devemos propor 
ao ministro da Saúde uma revisão imediata da pro-
dução acrescida do SIGIC, de forma a não aumentar 
as listas de espera para cirurgia e a moralizar todo 
o sistema. Provavelmente poupava-se dinheiro, as 
condições de trabalho mantêm-se e desaparecia 
este sentido mítico de que os médicos seleccionam 
doentes para operar, alteram os códigos das cirur-
gias, etc. Este é um problema profundo, que tem a 
ver com o facto de os hospitais terem regras aperta-
das relativas ao financiamento. 

Recuperando a ideia de uma proposta de reforma 
para o sistema de saúde, não lhe parece uma 
intenção demasiado ambiciosa para a esfera de 
competência da OM?
Não me parece. Prova disso é que a Ordem avançou 
para o Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos 
no Sistema Nacional de Saúde e tratou-se de um 
projecto ambicioso que passa a ser estudo de re-
ferência sobre demografia médica. Teve custos, é 
certo, mas são estudos destes que nos fazem ganhar 
a confiança dos parceiros sociais e nos permitem ser 
observados pela sociedade civil como uma institui-
ção que fundamenta os seus pareceres e recomen-
dações em dados com suporte científico. A Ordem 
quando fala de uma matéria importante, o ideal é 
que haja sempre suporte científico e técnico. Em 
relação ao projecto de reforma, parece-me que se 
enquadra bem no estudo da demografia médica e 
de alguma forma pode complementá-lo. A Ordem 
tem de ter a ambição de apresentar uma proposta 
própria, porque dessa forma marca a agenda. Se 
não o fizer, faz o Ministério da Saúde. E como a re-
forma depende directamente da tutela, nem sequer 
seremos ouvidos quando for altura de a colocar em 
prática. 

O reforço do estatuto disciplinar da OM é uma 
das propostas-chave do programa do Con-
selho Regional. De que forma é que o poderá 
concretizar?
Recentemente, como é do conhecimento geral, 
gerou-se uma grande polémica em torno da cria-
ção de uma taxa para comparticipar nas custas dos 

“A Ordem dos 
Médicos deve 
apresentar a 
sua proposta 
de reforma 
global do 
sistema de 
saúde”
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processos disciplinares. Na altura, 
reuni uma série de dados sobre o 
funcionamento do Conselho Dis-
ciplinar que, provavelmente, são 
desconhecidos de quem criticou 
essa solução. Há alguns anos, o 
número de processos abertos era 
baixíssimo e agora é muito ele-
vado. No número de penas aplica-
das, acontecia o mesmo. Portanto, 
a realidade da área disciplinar é 
muito diferente hoje do que era há 
alguns anos atrás e os Conselhos 
funcionam melhor, de forma mais 
profissionalizada. Os médicos que 
integram os órgãos de disciplina 
têm noção de que o seu trabalho é 
extraordinariamente importante, 
para quem se queixa e para quem 
é acusado. Sobretudo, tem uma 

importância social enorme devido à pressão que a 
comunicação social exerce. Esta melhoria não acon-
teceu apenas no Norte. Foi generalizada nos outros 
órgãos de disciplina.

Mas há espaço para melhorar…
Pergunta-me se funcionam bem, ou não? Se com-
parado com a justiça portuguesa, funcionam muito 
bem. Os tempos de resposta dos nossos Conselhos 
Disciplinares, mesmo dependentes dos diferentes 
tempos de resposta de cada colégio de especiali-
dade, são melhores do que a justiça em geral. Na 
minha perspectiva há, porém, margem para me-
lhorar. É necessário apostar forte nos Conselhos 
Disciplinares, aumentar o número de médicos que 
integram estes órgãos para incrementar a massa 
crítica e melhorar a resposta nos inquéritos, por 
fim, aumentar também o número de advogados que 
prestam apoio aos órgãos de disciplina. No fundo, 
pretende-se com isto melhorar o nível de eficácia na 
actuação dos Conselhos Disciplinares. 

Referiu, há pouco, a criação das chamadas “taxas 
de justiça”. Parece-lhe que a proposta foi mal in-
terpretada pela opinião pública?
Claramente. As taxas para o funcionamento da ac-
tividade disciplinar da Ordem, que estão incluídas 
na proposta de revisão de Estatutos, fazem todo 
o sentido no meu entender. E fazem sentido por-
que não vamos conseguir melhorar a qualidade do 
nosso trabalho nesta área sem investir significati-
vamente nela. Mas a Ordem não tem dinheiro para 
tudo e tem o seu financiamento exclusivamente 
assegurado pelas quotas dos médicos. Ora, o valor 
que resulta das quotas não permite grandes inves-
timentos e está, neste momento, fora de questão, 
fazer qualquer aumento das quotas porque muitos 
médicos estão a ganhar metade do que ganhavam 
há dois anos atrás. Como a competência disciplinar 
é um serviço que a Ordem presta a todos os cida-
dãos, e não apenas aos médicos, faz todo o sentido 
que as pessoas que apresentam uma participação e 

que vêem essa participação desencadear um pro-
cesso disciplinar – porque a simples queixa, por si 
só, não terá qualquer custo – tenham de contribuir 
para as custas associadas. Repare que se for apre-
sentar uma queixa na Ordem dos Advogados, por-
que tem dúvidas sobre as custas que um advogado 
lhe colocou, você paga 500 euros! Se for advogado 
e quiser um parecer da sua Ordem também paga 
por ele! Na Ordem dos Médicos nunca se pagou 
por nenhum parecer e, anualmente, são emitidos 
centenas ou milhares de pareceres. Numa lingua-
gem popular diria que não se fazem omeletes sem 
ovos e será preciso ajudar a melhorar este serviço. 
Este procedimento pareceu-nos uma solução justa: 
não queremos que as pessoas paguem a totalidade 
das custas, apenas que comparticipem nesse paga-
mento. Quem recebe o ordenado mínimo nacional, 
ou tem comprovada insuficiência económica, tam-
bém está isento. Isso seria inaceitável. Agora quem 
pode pagar, acho que o deve fazer. Além de que a 
contribuição, não tendo um valor já definido, será 
sempre simbólica. 

A composição do Conselho Regional registou 
apenas duas alterações para o novo triénio. Foi 
uma aposta de continuidade?
Seria um pouco absurdo que o Conselho Regional 
mudasse de forma abrupta de um mandato para ou-
tro, quando tivemos uma confiança tão significativa 
por parte dos colegas. A nossa lista foi a mais votada 
a nível nacional, quer em número absoluto, quer em 
percentagem. Tivemos mesmo uma percentagem 
superior à do bastonário, o que não é de todo irrele-
vante. Portanto, mudar muito o órgão executivo não 
fazia grande sentido. O que fizemos foi aceitar que 

alguns elementos, que mos-
traram vontade em desen-
volver um trabalho diferente, 
fossem substituídos por duas 
pessoas mais jovens, o Dr. 
Rui Capucho e a Drª. Da-
lila Veiga. Sendo que estes 
jovens são duas mais-valias 
para a Ordem dos Médicos 
e serão pessoas das quais va-
mos ouvir falar mais vezes, 
porque têm, de facto, uma 
grande capacidade de traba-
lho, com um conhecimento 
profundo das matérias da 
Saúde e uma boa capacidade 
de intervenção. 

Que novidades podemos 
esperar ao nível da organização interna da 
Secção Regional do Norte?
A nível interno, não haverá muito a alterar. Temos 
uma estrutura funcional que dá uma resposta bas-
tante aceitável às solicitações dos médicos e que 
é única a nível nacional. Aspectos a melhorar? A 
relação com os médicos. Para além do apoio que já 
prestamos aos colegas a nível jurídico, queremos e 

 “A Ordem tem de 
ter a ambição de 
apresentar uma 
proposta própria 
[de reforma 
do sistema de 
saúde], porque 
dessa forma 
marca a agenda. 
Se não o fizer, faz 
o Ministério da 
Saúde”

“Faz todo o 
sentido que as 
pessoas que 
apresentam 
uma 
participação, e 
que vêem essa 
participação 
desencadear 
um processo 
disciplinar, 
tenham de 
contribuir para 
as custas”
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vamos criar um gabinete 
de apoio ao médico, que 
registe directamente as 
suas solicitações, suges-
tões, críticas, etc. Em se-
gundo lugar, teremos de 
melhorar a nossa imagem 
externa. Não quero dizer 
com isso que a nossa ima-
gem externa seja má, mas 
a realidade é que temos al-
gumas falhas ao nível da 

comunicação. Apesar de termos sido, destacada-
mente, a secção regional que mais trabalho produ-
ziu, a mensagem que chega aos médicos não tem a 
mesma ordem de grandeza. Provavelmente porque 
estamos no Porto, onde a comunicação social não 
tem a mesma expressão e onde não existe imprensa 
regional. Queremos também melhorar a comunica-
ção que é feita através dos meios digitais e para isso 
vamos criar uma newsletter com saída regular. Por 
fim, talvez possamos alterar a revista Nortemédico, 
dando-lhe uma carácter mais digital e reduzindo o 
número de exemplares físicos. 

Um aspecto que destacou no discurso de tomada 
de posse é o papel dos conselhos distritais. Tem 
intenção de delegar competências nestes órgãos 
e estreitar relações?
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poder partilhá-las com os colegas do conselho que 
dirigem. Penso que este desafio é aliciante, mas é 
necessário que as pessoas colaborem e que queiram 
de facto participar. Deixo, aliás, um apelo a que os 
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cos nestas duas circunstâncias, no Norte, pode ser 
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Planos Poupança Reforma. n

“Além do apoio 
que já prestamos 
aos colegas a nível 
jurídico, vamos 
criar um gabinete 
de apoio ao 
médico, que registe 
directamente as 
suas solicitações”
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u
ma análise mais distante ao último 

acto eleitoral da Ordem dos Médi-

cos permite concluir que o prover-

bial afastamento entre os profissio-

nais e a instituição que os representa – não 

obstante significativas melhorias registadas 

nas últimas eleições – continua a ser uma 

realidade. Realidade essa que deve mere-

cer, da parte de todos médicos e de todos 

os dirigentes da Ordem, uma significativa 

reflexão, ainda que as razões que justificam 

este divórcio sejam nuns casos objectivas e 

justificáveis e noutros casos mais complexas 

e provavelmente difíceis de entender. 

Vivemos um período particularmente exigen-

te no nosso país, decorrente dos compromis-

-

ceira. Por imposição externa, e em alguns 

casos por opção política própria, assistimos 

a uma fortíssima retracção do investimento 

público no chamado sector social do estado, 

sendo que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

tem sido particularmente penalizado neste 

domínio com cortes profundos nas despesas 

de funcionamento. Acto contínuo, assistimos, 

hoje, aos resultados deste modelo político 

“custe o que custar” aplicado ao sector assis-

no acesso dos doentes ao SNS, comprometi-

mento da qualidade dos cuidados de saúde e 

um crescente clima de crispação entre a tute-

-

lidade de quem tem a missão de governar a 

saúde em Portugal. 

do sector da saúde, detenho-me sobre os 

médicos e a forma como têm sido particular-

mente acossados neste contexto, através de 

um conjunto de decisões políticas que visam 

diminuir o seu papel no sistema e proletarizar 

a sua actividade. Todos nos recordamos do 

inaceitável concurso de prestação de traba-

lho médico através de empresas que esteve 

na génese da greve nacional de médicos de 

2012. A este episódio têm sido acrescentadas 

muitas outras iniciativas: o intermitente deba-

te sobre a separação entre o sector público e 

privado, sem serem ponderadas todas as con-

sequências de tal opção; a prescrição por DCI 

e consequente violação do acto médico e da 

-

namento terapêutico, que tem limitado a dis-

ponibilidade de medicamentos inovadores 

e outras terapêuticas em algumas unidades 

de saúde; os cortes brutais e cegos em horas 

extraordinárias, sem o devido equilíbrio; as 

regras inaceitáveis para o licenciamento de 

unidades privadas de saúde, na tentativa de 

extinguir os pequenos consultórios e clínicas 

médicas, a medicina de proximidade e a liber-

dade de escolha dos doentes; a desumaniza-

ção progressiva da relação médico-doente 

através da imposição de várias medidas buro-

cráticas e da excessiva e complexa informati-

zação de todo o sistema; e muitas outras. 

Há ainda um lado b nesta matéria: alguns 

meios de comunicação social têm fomenta-

algo que existe em muitos outros sectores de 

actividade, alguns dos quais com excepcional 

preponderância económica e política –, ou 

a condenação sumária de casos reportados 

como de ‘erro médico’. Independentemen-

te das más-práticas pontuais que existem na 

pode contestar a insistência neste tipo de 

notícias, que parecem nalguns casos servir 

outros interesses desacreditando o importan-

tíssimo papel que os médicos desempenham 

na comunidade.

Esta é uma realidade reconhecida pela maior 

parte dos colegas. Basta consultar as redes so-

ciais e alguns fóruns especializados na nossa 

-

formismo generalizado na classe, agastada 

estigmatização na opinião pública. Formal e 

informalmente, também vamos tomando co-

nhecimento deste descontentamento.

Em abstracto, este ambiente tenso que en-

volve o exercício da medicina seria o contex-

to ideal para desencadear uma inequívoca e 

consequente aproximação dos médicos. Des-

de logo através de uma nova atitude, mais 

presente e colaborante, perante as institui-

ções que representam a classe, encontrando 

soluções colectivas para problemas que di-

zem respeito a todos. Uma mobilização que 

rompesse a fronteira do mundo virtual. 

A participação eleitoral registada a 12 de De-

esta realidade e, muito possivelmente, a ter 

de alterar alguns aspectos no nosso modelo 

de actuação por forma a tornar a instituição 

mais representativa e mais próxima daque-

les a quem, no essencial, se dirige. Para isso, 

é necessário que a Ordem seja mais aberta 

às diferentes solicitações dos médicos e que 

seja cada vez mais uma entidade credível, 

Para estimular esta conciliação é essencial 

que os órgãos de proximidade da Ordem, dis-

tritos médicos e órgãos regionais, promovam 

visitas regulares aos colegas no respectivo 

local de trabalho, independentemente de se 

tratar de um serviço público ou privado. É fun-

damental conhecer a realidade no terreno e 

ajudar a resolver os problemas que são recor-

rentemente abordados pelos colegas. 

A Ordem dos Médicos deve também estar dis-

ponível para acolher as informações, críticas e 

sugestões dos seus associados. Nesse sentido, 

é crucial que exista um gabinete de atendi-

mento personalizado, tendencialmente rea-

lizado por médicos, que permita aos colegas 

ter um contacto directo e privilegiado com a 

instituição e, ao mesmo tempo, ter um inter-

locutor capaz de encaminhar correctamente 

qualquer opinião, sugestão ou crítica. 

A Ordem e, no caso particular, a Secção Regio-

nal do Norte, está disponível e preparada para 

estimular uma maior participação dos médicos 

no dia-a-dia da instituição e transmitir o apoio 

necessário para que continuem a exercer a sua 

-

luto pela ética e deontologia. Nesta medida, é 

essencial que os médicos vejam nesta ponte 

um percurso com dois sentidos: se a institui-

ção tem por missão estar mais próxima de to-

dos os médicos, os médicos também devem 

estar mais próximos da instituição. 

Na actual conjuntura, o papel do médico en-

capacidade crítica já não se pode limitar ape-

nas à prestação de cuidados de saúde. Tem de 

estar disponível para ir mais além e reivindi-

car um papel activo na preservação das con-

quistas sociais da nossa democracia. Só dessa 

forma, será possível continuar a defender de 

forma justa e equilibrada a dignidade das pes-

soas e o direito ao acesso a cuidados de saúde 

missão e estar à altura das exigências que lhe 

forem colocadas.  

Encontrar nas 
nossas diferenças 

aquilo que nos une
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Miguel Guimarães
Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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utilizaçãO aBusiva  
dOs BenefíciOs da adse

Falsos tratamentos a laser  
através da ADSE

Confrontado	com	o	caso	hoje	reportado	pelo	
Jornal	de	Notícias,	sobre	uma	alegada	falsi-
ficação	de	declarações	médicas	para	trata-
mentos	dermatológicos	a	cobrar	na	ADSE,	o	
Conselho	Regional	do	Norte	da	Ordem	dos	
Médicos	 não	 pode	 deixar	 de	 o	 contestar	
frontalmente.

Desde	logo,	é	com	grande	preocupação	que	
verificamos	o	incumprimento	das	regras	da	
ADSE,	 associado	 a	 uma	 utilização	 abusiva	
dos	benefícios	previstos	neste	subsistema	de	
saúde.	Episódios	como	este,	em	nada	contri-
buem	para	a	transparência	do	sistema	e	cons-
tituem	um	comportamento	anti-ético,	numa	
altura	em	que	grande	parte	da	população	
portuguesa	se	vê	coartada,	a	diversos	níveis,	
no	acesso	aos	cuidados	de	saúde.

Pela	gravidade	da	situação	reportada,	o	Con-
selho	Regional	do	Norte	da	Ordem	dos	Médi-
cos	vai	proceder	a	um	inquérito	no	sentido	de	
apurar	eventuais	responsabilidades	dos	pro-
fissionais	envolvidos.	A	confirmar-se	violação	
das	normas	previstas	pelo	Código	Deontoló-
gico,	será	remetida	a	necessária	exposição	ao	
Conselho	Disciplinar.

O CRN da Ordem dos Médicos

Miguel Guimarães
Presidente do Conselho Regional do Norte  
da Ordem dos Médicos

14 Fevereiro de 2014 n

ConSelho Regional Do noRTe 
comunicado

Comunicado	do	Conselho	regional	do	Norte
[14 FeveReiRo 2014]
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fernando reis lima
Chefe de Serviço de 
Cirurgia do hoSpital de S. 
João, apoSentado. vogal, 
e repreSentante no norte, 
do «Capítulo da hiStória 
da Cirurgia» da SoCiedade 
portugueSa de Cirurgia

Ao longo da minha vida profis-
sional, tive ocasião de apresen-
tar publicamente numerosos 
trabalhos científicos relacio-
nados com a minha profissão, 
de participar activamente em 
conferências e de manifestar 
a minha opinião por escrito, 
sobre este ou aquele assunto.
Coleccionei dezenas de histó-
rias, burlescas, tristes ou emo-
cionantes, que apresentei em 
livros publicados mas, revisi-
tando o escaninho da minha 
memória, outras vivências se 

revelaram, que me permito compartilhar 
com quem comigo o queira.
Assim sendo, permitam-me que relate 
uma série de recordações vivas da minha 
vida vivida, que meu desejo é que vos fa-
çam sorrir e por vezes meditar sobre a mi-
séria humana com que nós médicos tantas 
vezes convivemos.

o polícia e a pílula 

Há cenas da nossa vida profissio-
nal que nunca mais se esquecem 
e que mesmo involuntariamente 
nos fazem sorrir sempre que de-
las falámos.
Lembro-me de muitas, no rosá-
rio das minhas recordações, mas 
há algumas que sobressaem pela 
sua singularidade.
Já lá vão cerca de 30 anos, decor-
ria a década de 80 e a 
chefia da equipa A do 
Serviço de Urgência do 
Hospital de S. João era 
minha.
Era, ainda, uma época 
muito especial, em que 
o convívio entre todo o 
pessoal era muito mais 
intenso do que é actual-
mente, devido à estru-
tura de funcionamento 
e ao menor número 

de pessoas que faziam parte da 
equipa.
A vivência, quer profissional quer 
pessoal, era elevada, sabendo-se 
quase tudo o que se passava e em 
pormenor no dia a dia.
Os médicos internos eram distri-
buídos pelos diferentes sectores 
de atendimento ou tratamento, 
triagem, pequena cirurgia, obser-
vações, ortopedia, pediatria, sala 
de observações e apoio ao bloco 
operatório, sempre tutelados por médicos 
especialistas do quadro hospitalar.
Os incidentes que ocorriam nos diferentes 
sectores eram presentes ao chefe de equipa 
e, quando dignos de interesse clínico ou 
muito estranhos, comentados por todos os 
médicos na sala de descanso.

Muitas histórias se poderiam relatar pois, 
como bem se pode desde já deduzir, no dia 
a dia várias ocorrências, rotineiras ou fora 
do vulgar, sempre se verificavam.
Recordo, como ímpar, “o caso do polícia” 
como ainda o designámos actualmente.
Contemos a história:

Num certo e determinado dia, deu entrada 
ao cair da tarde, na Urgência do Hospital 
de S. João, uma senhora bastante nova, 
banhada em lágrimas e com várias esco-

riações, por ter sido 
vítima de agressão.
Foi prontamente so-
corrida, tratada e, 
como habitualmente 
nestes casos, inqui-
rida, por quem e por-
quê tinha sido tão 
maltratada.
Sempre sufocada em 
pranto, referiu es-
tar grávida e ter sido 
o marido que lhe ti-
nha batido, quando 
chegou a casa e ela 
lhe disse o estado 
em que estava, em 
vez de corresponder 
à alegria que sentiu 
por há muito desejar 
ter um filho, embora 
tomasse precauções 
para não engravidar.
O marido, jovem po-
lícia, sempre lhe ti-
nha dito, com o que 

ela aliás também concordava, que deve-
riam protelar essa pretensão, por as condi-
ções económicas não serem de momento 
as ideais para criarem uma criança. Sem-
pre usavam meios de evitarem uma gravi-
dez, de acordo com o que lhes tinha sido 
ensinado pela médica de família.
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Como tinha ficado grávida, o marido logo 
suspeitou da infidelidade da mulher, afir-
mando que tinha a certeza que o filho não 
podia ser dele.
Pedimos ao polícia de serviço, presente na 
urgência, que trouxesse à nossa presença 
o colega, que estava detido até esclareci-
mento do caso, para tentar perceber o que 
se tinha passado e, se possível, ajudar a re-
solver harmoniosamente a questão.  
Juntámos o casal e, naturalmente, em face 
do que tínhamos ouvido, perguntámos se 
a gravidez tinha sido planeada ou não e, 
na afirmativa, que método usavam para 
a evitar.
O marido, com a aquiescência da esposa, 
afirmou de imediato que não tinha sido 
planeada e que usavam sempre como con-
traceptivo a pílula, pelo que tinha a certeza 
que tinha sido enganado pela esposa!
Em face desta afirmação, a esposa redo-
brou o choro, acompanhando-o de juras 
de que nunca tinha conhecido outro ho-
mem na vida dela.
O médico que os atendeu, em face de ter 
sido possível haver uma gravidez, mesmo 
tendo sido correctamente tomado o con-
traceptivo, informou o casal de que, nal-
guns casos, por esquecimento ou por 
outro motivo, podia falhar a prevenção, 
podendo ser esse o caso.
Em face da explicação, redobrou a indig-
nação do marido que, como prova do amor 
que tinha à mulher, declarou que “gostava 
tanto dela que tomava ele os comprimidos, 
para a não sacrificar!”.
Ficámos todos boquiabertos com o que 
ouvimos!  
A ignorância quer de um quer de outro 
quanto ao correcto uso da pílula era total!
Explicámos que só na mulher é que pro-
duzia o efeito pretendido e por isso é que 
ela estava grávida! 
O espanto dos dois foi digno de admirar, 
sendo preciso repetir várias vezes a expli-
cação científica sobre a acção do contra-
ceptivo para convencer, principalmente o 
marido, que não os estávamos a enganar, 
com o fito de justificar a mulher e de fazer 
as pazes do casal.
Ao fim de algum tempo e após demorada 
conversa, assistimos à sua reconciliação, 
com a aceitação do polícia da gravidez da 
mulher, afastando a hipótese, que lhe pa-
recia clara, da sua infidelidade, dedicando-
-lhe os mimos que julgo serem habituais 

nestas circunstâncias, acompanhados de 
promessas de nunca mais dela duvidar 
nem de tão pouco lhe bater. 
O caso foi arquivado e ficou para a poste-
ridade como exemplo da ignorância, e não 
só, que pode existir, malgrado a profusão 
de ensinamentos que se difundem relacio-
nados com esta matéria.
Considero oportuno lem-
brar que actualmente já 
existe a pílula masculina, 
embora em fase experi-
mental, completamente di-
ferente da feminina na sua 
composição, como é óbvio, 
o que talvez permitirá no 
futuro, a alguns amorosos 
maridos, demonstrarem, 
como no caso em ques-
tão, o seu carinho e amor 
às esposas, tomando eles a 
pílula!

o ManelzinHo

Muitas histórias já rela-
tei, no decorrer das mi-
nhas memórias1, mas há 
sempre uma ou outra, que 
tendo escapado noutros es-
crutínios, nos vem à ideia 
oportunamente.
Há uma série de incidentes 
da vida de muitos doentes que tratei, ou 
com quem contactei, que pela sua bizarria 
são dignos de ser relatados, quanto mais 
não seja para que se possam, em alguns 
casos, evitar. É esta a história:

Havia um acordo com uma instituição psi-
quiátrica que obrigava ao internamento, 
sempre que necessário, para tratamento 
cirúrgico dos pacientes que necessitassem 
de qualquer tratamento ou intervenção 
cirúrgica.
Um dos problemas de alguns doentes com 
perturbações mentais é o de ingerirem vo-
luntariamente os mais variados objectos, 
como clipes, tachas, vidros, enfim tudo o 
que a sua loucura (deles) os leva a fazer.
Quase todos os meus colegas do Serviço 
de Cirurgia tiveram de operar pacientes 
com estes ou com outros dos mais variados 
objectos que a perturbação provocada pela 
doença os leva a ingerir.
Lembro, porém, o caso de um doente in-

ternado pela consulta, por necessitar de 
ser operado a uma doença gástrica. Ficou 
na sala de um dos meus mais estimados 
colegas e amigos, o Dr. Carlos da Silva Leal.
Não presumo ofendê-lo relatando o caso 
passado na sua enfermaria com o referido 
paciente que, malgrado a sua profunda 

perturbação psiquiátrica, 
se portava razoavelmente 
bem, enquanto aguardava 
o tratamento cirúrgico 
que se impunha. Quando 
lhe perguntavam como 
se chamava, dizia ser o 
«Manelzinho».
Esperava ansiosamente o 
dia em que seria interven-
cionado, aguardando a sua 
vez, colaborando perfeita-
mente e sempre de acordo 
com as instruções das en-
fermeiras e médicos. Sem-
pre que via um dos com-
panheiros da enfermaria a 
ser preparado para ir para a 
sala de operações, entoava 
logo uma cantiga, batendo 
palmas com as mãos:
“Vamos para o Bloco, va-
mos para o bloco, vamos 
para o bloco”.
“ Pegava”  n a s  pa l a -
vras das senhoras(es) 
enfermeiras(os) que prepa-

ravam os doentes e lhes diziam quando 
os transferiam para a maca de transporte: 
“Vamos para o bloco”.
No dia em que iria ser operado ficou en-
cantado com o que o esperava, não mos-
trando qualquer receio ou temor. Passou 
da cama para a maca em que iria ser trans-
portado para o bloco operatório com a 
máxima manifestação de prazer, batendo 
palmas e começando logo a entoar a sua 
cantilena em que repetia: “Vamos para o 
bloco! Vamos para o bloco! Vamos para o 
bloco!”.
O seu comportamento foi exemplar, re-
gressando algumas horas depois para a 
enfermaria, tendo decorrido a interven-
ção sem qualquer incidente, excepto em se 
constatar, ao ser operado, que tinha dentro 
do estômago grande parte (e que não era 
pouca) do colchão de espuma de borracha 
que estava na cama em que dormia!
Pois podem crer que o pós-operatório 
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decorreu sem quaisquer outro incidente, 
tendo-se contudo precavido a hipótese de 
continuar a ingestão do... colchão, subs-
tituindo-o por um de diferente composi-
ção, lá regressando, alguns dias depois, o 
«Manelzinho» à instituição psiquiátrica 
em que estava internado, curado da afec-
ção que o afectava.

A extracção de corpos estranhos em doen-
tes psiquiátricos é, contudo, mais vulgar 
no Serviço de Urgência, em que, presumo, 
a maioria, senão a totalidade dos cirurgi-
ões, já tiveram de intervir para retirar do 
estômago ou do intestino este ou aquele 
objecto, tal como tampas de esferográficas, 
pregos, tachas, moedas, botões, berlindes, 
vidros, eu sei lá, uma variedade de objec-
tos, alguns tão incríveis como bonecos ou 
alfinetes, quando não é possível extraí-los 
por via endoscópica.
A ingestão acidental de corpos estranhos 
é, infelizmente, relativamente vulgar, na 
maioria das vezes em crianças, que têm à 
sua disposição objectos muito pequenos.
Normalmente é possível resolver a situ-
ação por via endoscópica, ou seja, intro-
duzindo pela boca e pelo esófago, condu-
zindo-o até ao estômago, um aparelho (o 
endoscópio) provido de iluminação e com 
a possibilidade de “agarrar” o corpo estra-
nho, não sendo necessário, na maioria das 
vezes, operar cirurgicamente o paciente
Noutro tipo de pessoas, a extracção do 
recto, de garrafas de cerveja (!), de Coca-
-Cola (!), ou diversos outros tipos de objec-
tos estranhos, é uma ocorrência não muito 
rara, obrigando a intervenções que até eu 
próprio já fui obrigado a realizar, quando 
estava de serviço na urgência hospitalar. 
No dia a dia da urgência, além das ocor-
rências médicas e cirúrgicas rotineiras, 
surgem muitas situações bizarras, que 
constituem, mesmo para profissionais com 
muita experiência, motivo de admiração e 
espanto pela imaginação, descuido ou per-
turbação de quem as pratica.
Não há dúvida que o ditado popular está 
certo nalguns casos: “Quando a cabeça 
não regula, o corpo é que o paga”. 

a feijoada

Os incidentes cirúrgicos são variados e 
acontecem, ou podem acontecer, mesmo 
nos melhores hospitais do mundo.
Fui responsável, há muitos anos, por apre-
sentar em Lisboa, no Congresso Nacional 
da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, uma 
conferência em que se esquematizava todo 
o tipo de incidentes ou acidentes cirúrgi-
cos que podem acontecer nos hospitais.

A análise incidiu sobre ocorrências a ní-
vel nacional e internacional e em todo o 
tipo de hospitais (universitários, centrais, 
regionais, locais ou instituições privadas). 
Apresentei todo o tipo, julgava eu, de aci-
dentes e incidentes verificáveis, por erro 
técnico, descuido ou outras imprevisíveis 
causas, baseado na literatura e estatísticas 
existentes.
Não vem para o caso, neste momento, 
apresentar as conclusões, muito menos as 
estatísticas nacionais e internacionais que 
apresentei com pormenor nessa conferên-
cia, mas aconteceu na enfermaria de que 
eu era responsável no Hospital de S. João 
um incidente que é digno de 
ser apresentado e referido 
nos areópagos da ciência e 
não só, por tão incrível que 
foi o caso.

Por apresentar uma doença 
grave no estômago, foi inter-
nado no Hospital de S. João, 
no Serviço de Clínica Cirúr-
gica (mais tarde designado 
por Cirurgia 1/Propedêutica 
Cirúrgica), para ser tratado 
cirurgicamente, um homem 
com cerca de 30 ou 40 anos, 
picheleiro de profissão, que 
se bem me lembro morava na 
zona da Areosa, junto à Es-
trada da Circunvalação, no 
Porto.
A operação foi muito labo-
riosa e de difícil execução, o 
que nos deixou preocupados 
quanto à sua evolução sem 
complicações.
A esposa, mulher simples 
e pouco instruída, mesmo 
antes do acto cirúrgico visi-
tava o doente todos os dias, 
sempre nos contactando 
com ansiedade, perguntando 
quando é que seria intervencionado o ma-
rido. Aumentou de preocupação após a 
operação, o que entendemos como lógico 
e perfeitamente aceitável, pelo que autori-
zámos que estivesse sempre que possível, 
mesmo fora do horário habitual das visi-
tas, junto do doente. 
Malgrado os cuidados e assistência presta-
dos, 48 horas depois da cirurgia, o estado 
geral do operado, e aparentemente de ma-
neira inexplicável, agravou-se, ficando tão 
mal que a família, quatro ou cinco dias 
depois, assinou um termo de responsabili-
dade, levando-o para casa em estado agó-
nico, para que o desenlace final se desse na 
sua residência.

Este procedimento era autorizado em 
circunstâncias excepcionais e para que 
a família não tivesse agravamento das 
despesas com o transporte e cerimónias 
fúnebres.
Atribuímos a evolução desfavorável a com-
plicações da cirurgia efectuada mas, para 
nossa surpresa e espanto, fomos informa-
dos mais tarde, por uma das enfermeiras, 
que a esposa lhes tinha confessado que, 
escandalizada por o marido lhe ter dito 
que estava cheio de fome “e só lhe darem 
água nas veias” lhe tinha trazido de casa 
uma feijoada que ele comeu consolado, 
como lhe declarou, dois dias após o acto 

cirúrgico! 
Note-se que o doente ti-
nha uma sonda naso-
gástrica introduzida e 
mesmo assim “devorou” 
a feijoada! 
A mulher tinha passado 
pela portaria e fiscaliza-
ção do Hospital com um 
pequeno tacho, que es-
condera muito bem, para 
corresponder ao pedido 
do marido que lhe disse 
estar a passar fome!
Comentou-se no Serviço 
a ocorrência e, como sem-
pre acontece na vida após 
um incidente ou acidente, 
decidiu-se aumentar a 
vigilância dos doentes e 
restringir o acesso fora da 
hora das visitas aos ope-
rados para evitar casos 
como o apresentado.
Para nosso espanto e es-
tupefacção, cerca de um 
mês depois apresentou-se 
no Serviço, pedindo para 
falar comigo, a mulher 
e… o marido (!), muito 

debilitado, ainda com os pontos de seda 
no abdómen, infectados e macerados (pois 
o organismo ao fim de algum tempo pode 
rejeitar o material de sutura, não retirado 
oportunamente).
Perguntei o que lhe tinha acontecido e a 
mulher relatou que, ao princípio, o ma-
rido estava tão “malzinho” que quase não 
falava e parecia que ia morrer, mas arre-
bitou com os caldinhos que foi comendo 
diariamente!
Fiquei atónito com a presença do piche-
leiro “morto-vivo”, mas de imediato o 
conduzi à sala de pensos, onde lhe pro-
videnciei o tratamento apropriado, cha-
mando o cirurgião que o tinha operado, o 
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Professor Doutor António Braga, que ficou 
tão espantado como eu com a capacidade 
de resistência de um gastrectomizado há 
dois dias, que julgávamos morto há muito, 
que sobreviveu a uma lauta refeição de fei-
joada proporcionada por uma esposa…
extremosa.
Sempre que falamos de complicações ci-
rúrgicas, este caso é referido como incrí-
vel, pois noutro incidente de que tivemos 
conhecimento após refeição dada por um 
familiar o desfecho não foi o mesmo!.
A maioria das vezes os acidentes ou inci-
dentes, que acontecem pelas mais variadas 
razões, não têm sempre este desfecho tão 
favorável, e posso afirmar-lhes, desde já, 
que nunca mais testemunhei ou soube de 
um caso tão extraordinário como o que 
lhes relatei, que considero paradigmático 
da ignorância e falta de senso de alguns fa-
miliares, o que nos obriga à vigilância que 
temos de fazer incidir, permanentemente, 
sobre os doentes e das atitudes ou procedi-
mentos dos seus familiares e amigos que os 
visitam, proibindo terminantemente e por 
rotina que lhes tragam qualquer tipo de 
alimentos de casa.

o carteiro e o apêndice

Na época de 50, como já referi anterior-
mente2, a partir do 4.º ano de Medicina, na 
companhia do meu colega de curso Doutor 
Branco Dias, estagiava todos os sábados na 
equipa do Doutor Domingos de Oliveira 
Santos, no Serviço de Urgência do Hospital 
de Santo António.
Muitas histórias ouvia relatadas pelos mé-
dicos do quadro mas, por natural pudor, 
nunca contei esta por me parecer compro-
metedora para os intervenientes que eram 
meus amigos e conhecidos, embora de ou-
tra equipa.
Passaram tantos anos sobre o assunto que 
me parece digno de registo nas memórias 
dos anedotários médicos, para que conste 
para a posterioridade. 
Foi contada na sala dos médicos do Ser-
viço de Urgência, debaixo de gargalhadas 
e jocosos comentários dos presentes, pois 
os intervenientes eram muito conhecidos 
no Hospital.

Era vulgar que alguns cirurgiões se des-
locassem periodicamente, em determi-

nados dias da semana, a 
alguns hospitais da pro-
víncia, com a sua equipa, 
para operar pacientes que 
necessitassem de trata-
mento cirúrgico.
Estes eram consultados 
e preparados pelos clíni-
cos da terra, que sempre 
colaboravam no acto ci-
rúrgico e posteriormente 
seguiam os doentes no 
pós-operatório.
Muito conhecido e dis-
tinto cirurgião, de que 
por razões óbvias e por 
respeito à sua memória 
omito o nome, fazia parte 
desse grupo.
Num certo e determinado 
dia houve um atraso na 
hora de partida, por te-
rem tido muito que fazer 
no Hospital, e lá seguiu 
a equipa, muito tardia-
mente, para resolver os 
compromissos que ti-
nham agendado.
Era uso e costume que os doentes ficassem 
em jejum, próximo da sala de operações, e 
fossem chamados à vez para serem prepa-
rados e de imediato introduzidos na sala 
de operações. Os pacientes estavam todos 
sentados num banco corrido, aguardando 
a sua vez, por ordem de patologia, ou seja 
da doença que apresentavam. 
Foi anestesiado e operado o primeiro pa-
ciente com uma hérnia e o cirurgião, para 
não perder tempo, veio chamar um outro, 
também com hérnia, que se seguia.
Entretanto chegou ao Hospital um carteiro 
com um telegrama para o médico da terra. 
A funcionária mandou-o sentar no banco e 
aguardar que ele o pudesse atender.
Com a pressa de regressar ao Porto, o ci-
rurgião deixou o ajudante a acabar a su-
tura da pele deste último doente e mandou 
avançar o seguinte que estava no banco. 
Que, por ironia do destino, era o car-
teiro, sentado antes de um outro que era 
o que efectivamente devia ser operado ao 
apêndice.
Espantado por o mandarem despir e dei-
tar numa maca ainda tentou falar mas, 
desabridamente, o cirurgião, homem de 

aspecto imponente e com 
muito mau génio, mandou-
-o calar e introduziu-o na 
sala de operações, onde 
de imediato foi preparado, 
anestesiado e desprovido do 
apêndice!
No fim da intervenção pre-
parava-se para vir embora a 
equipa, quando foram aler-
tados pelo pessoal auxiliar, 
dizendo “que faltava operar 
um doente”.
Depois de curta troca de im-
pressões, o cirurgião chegou 
à conclusão que tinha ti-
rado o apêndice ao carteiro 
que, em má hora, veio trazer 
um telegrama ao médico da 
terra!
Blasfemando com o aconte-
cido, lá operou o da ponta 
do banco, que já desesperava 
com a espera, convencendo 
posteriormente o carteiro de 
que lhe tinha feito um favor, 
tirando-lhe o apêndice. E 

mais ainda, que se o não tivesse tirado só 
iria ter problemas pela vida fora!
Tudo acabou em bem, sem qualquer pro-
blema jurídico, como seria de esperar se tal 
acontecesse na actualidade… 
O caso foi, como se costuma dizer, “aba-
fado” durante algum tempo, sendo depois 
rapidamente divulgado devido à inconfi-
dência dos intervenientes no processo. 
Os comentários foram muitos, como não 
poderia deixar de ser, predominando o 
espanto e admiração por o carteiro ter fi-
cado agradecido pela profilática exérese 
do apêndice. Fôra tão bem convencido da 
necessidade do acto e o prestígio do cirur-
gião, muito conhecido na terra, era tanto 
que foi considerado um favor o acto come-
tido e não uma intempestiva intervenção 
cirúrgica! 

1.  Referência aos livros anteriores do Autor «Lágrimas e 
Sorrisos da vida de um médico», «Pérolas da vida de 
um médico» e «Retratos da minha vida». 

2. No meu livro, «Lágrimas e Sorrisos da vida de um 
médico. n
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1. Considerandos 
introdutórios

É com fortíssimas preocupação 
e indignação que vejo os con-
sideráveis e crescentes danos 
causados à língua portuguesa 
pela atabalhoada e imponde-
rada aplicação, em multípli-
ces níveis da sociedade por-
tuguesa, dos preceitos (anti)
ortográficos plasmados na 
reforma consagrada no infeliz 
Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa (1990) [doravante 
A.O.L.P.90]. 
Como haveremos todos com 
certeza observado, vivemos em 
tempos de caos gráfico1, fruto 
da canhestra e irresponsável 
imposição desta reforma “orto-
gráfica” de péssima qualidade. 
Como agravante, essa mesma 
imposição está a ser levada a 
cabo sem aturada preparação 
prévia e sem suporte dos ins-

trumentos essenciais para a estabilização 
de uma norma ortográfica, concretamente, 
um dicionário e/ou vocabulário ortográfi-
co e/ou um tratado de ortografia estáveis, 
normativos, referenciais: o vocabulário 
electrónico do ILTEC — alcandorado a voca-
bulário oficial2 —, não é, de forma alguma, 
um instrumento normalizador, mudando 
ao sabor dos dias e desrespeitando mesmo 
a letra e o espírito do A.O.L.P.903. A situação 
é confrangedora: onde antes havia uma 
norma ortográfica estável — a decorrente 
da Convenção Ortográfica Luso-Brasileira 
de 19454, com as modificações instituídas 
em 19735 (doravante C.O.L.B.45) —, temos 
agora em Portugal nada menos do que seis 
propostas distintas e divergentes6 de incor-
poração da reforma ortográfica plasmada 
no A.O.L.P.90, vide: 
1. Vocabulário Ortográfico do Português da 
responsabilidade do Instituto de Linguís-
tica Teórica e Computacional, disponível 
apenas em versão digital ‘em-linha’ em 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/
vop.htm, com o associado conversor orto-
gráfico Lince; 
2. Vocabulário Ortográfico da Língua Por-
tuguesa, coordenado por João Malaca Cas-
teleiro, editado pela Porto Editora, 2009;
3. Novo Grande Dicionário da Língua Por-
tuguesa Conforme Acordo Ortográfico, Tex-
to Editores (Grupo LeYa), 2007;

1  Cfr. Francisco Miguel Valada: A adopção do Acordo Ortográfico de 
1990 e o Diário da República: caos, anarquia e disformidade, acessível 
em: http://issuu.com/roquedias/docs/fmv_ar_ fev2013/1.
2  Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011, n.º 6, Diário 
da República, I série, n.º 17, de 25 de Janeiro de 2011.
3  Cfr. Rui Miguel Duarte et al.: Carta aberta ao Sr. Ministro da Edu-
cação e Ciência, 6 de Janeiro de 2013, acessível em: http://pt.scribd.
com/doc/119430003/Carta---a---Min---Educ---Nova.
4  Decreto 35 228, Diário do Govêrno [sic], I série, n.º 273, 8 de De-
zembro de 1945.
5  Decreto-Lei n.º 32/73, Diário da República, I série, n.º 31, 6 de Feve-
reiro de 1973.
6  Cfr. Rui Miguel Duarte et al., ibidem.

La ciencia empieza 
en la palabra.
Bertha María Gutiérrez Rodilla

Technical terms are 
an essential part of 
scientific language; it 
would be impossible 
to create a discourse of 
organized knowledge 
without them.
Michael Alexander 
Kirkwood Halliday

Cada palavra é, em 
si própria, um búzio 
polifónico, espiral e 
verticalmente carregado 
de fundura histórica, 
de mistério e de 
potencial semiogénico.
Fernando Paulo Baptista

Considerações 
em torno 
do impacto 
negativo 
do Acordo 
Ortográfico 
da Língua 
Portuguesa 
(1990) na 
estabilidade e na 
normalização 
da terminologia 
médica 
portuguesa
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4. Novo Dicionário Porto Editora da Língua 
Portuguesa 2013, Porto Editora, 2012 (dis-
ponível em versão digital em http://www.
infopedia.pt);
5. Dicionário da Língua Portuguesa Online, 
Grupo Priberam, disponível apenas em ver-
são digital em-linha (http://www.priberam.
com/DLPO/), com o seu derivado corrector 
ortográfico FLIP;
6. Vocabulário Ortográfico Atualizado da 
Língua Portuguesa, Academia das Ciências 
de Lisboa, 2012.
Como aturadamente analisou Rui Miguel 
Duarte7 — primeiro signatário da Petição 
pela desvinculação de Portugal ao “Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa” (Petição 
n.º 259/XII/2.ª), da qual sou também subs-
critor —, estas propostas não só divergem 
entre si, como violam a letra (e o espírito) 
do A.O.L.P.90. Podemos, assim, concluir que 
a reforma ortográfica que pretendia ser 
unificadora conseguiu, até agora, a dúbia 
proeza de conduzir Portugal de uma situa-
ção de estabilidade ortográfica a uma situ-
ação que pode, com toda a propriedade, ser 
classificada como babelesca.
Este caos ortográfico está já a induzir im-
portantes derivas de pronunciação e es-
crita de inúmeras palavras. O Eng.º João 
Roque Dias, um dos primeiros signatários 
da Petição-manifesto em defesa da língua 
portuguesa contra o acordo ortográfico8 
(Petição n.º 495/X/3.ª) — da qual Vasco Gra-
ça Moura foi o primeiro subscritor —, tem 
coligido bastos exemplos desta deriva num 
volume electrónico intitulado A choldra 
ortográfica em Portugal, cuja leitura vos re-
comendo [cfr. http://issuu.com/roquedias/
docs/jrd_ao_estado_choldra/1]. Várias fo-
ram as pessoas que tempestivamente pre-
viram que o português europeu correria o 
risco de ser desfigurado caso esta reforma 
ortográfica fosse levada avante [2-18]. Pois 
bem, essa desfiguração prossegue em rit-
mo elevado.
A minha rejeição da reforma ortográfica 
plasmada no A.O.L.P.90, a qual não pos-
so deixar de qualificar de «disortográfi-
ca» ou disgráfica, não resulta de qualquer 
preconceito ou parti pris ortográfico, nem 
tão-pouco de conservadorismo ou saudo-
sismo ortográficos. Pelo contrário, tal re-
chaço funda-se na leitura atenta de todos 
os pareceres técnicos sobre ele elaborados 
a que tive acesso, complementada por vá-
rias obras versando o mesmo tema e pelos 
abundantes textos de opinião publicados 
nos meios de comunicação social (tendo 
plena certeza de que alguns, quiçá muitos 
me haverão passado desapercebidos, tão 

7  Rui Miguel Duarte et al.: Petição pela desvinculação de Portugal 
ao “Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa” de 1990, Petição n.º 
259/XII/2.ª, acessível através de http://bit.ly/14Jhb9K. Cfr. também 
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Deta-
lhePeticao.aspx?BID=12378.
8  Vasco Graça Moura et al.: Petição-manifesto em defesa da lín-
gua portuguesa contra o Acordo Ortográfico, Petição n.º 495/X/3.ª, 
acessível através de http://bit.ly/11PFX9c. Cfr. também http://www.
parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.
aspx?BID=11826.

elevado é o seu número) [1-12, 15-17, 20]. À 
medida que tenho vindo a observar in loco 
as deletérias consequências da sua impen-
sada aplicação9, a minha objecção a esta 
reforma tem-se tornado progressivamente 
mais arraigada.

2. Síntese geral de problemas do 
a.o.l.P. 90

Antes de passar ao corpo principal da mi-
nha exposição, permito-me reproduzir, à 
guisa de diagnóstico sumário, um excerto 
de uma “Síntese de problemas do Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990” 
— documento apresentado à X Comissão 
Parlamentar, de Ética, Cultura e Sociedade, 
na Audição da Petição N.º 495/X/3.ª (Peti-
ção-manifesto em defesa da língua Portu-
guesa Contra o acordo ortográfico), em 25 
de Setembro de 2008 [19] —, da autoria de 
António Emiliano, excerto esse de uma ca-
pacidade sintética que considero lapidar. 
Faço minhas as palavras de António Emi-
liano:
« […] 1. ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 — 
DIAGNÓSTICO GERAL
1.1. Em Portugal:
- nunca foi discutido pela comunidade cien-
tífica portuguesa nem pelos sectores da so-
ciedade portuguesa mais afectados,
- apresenta fundamentação deficiente e 
falaciosa das mudanças propostas, contém 
erros técnicos grosseiros e propõe soluções 
ortográficas estapafúrdias e injustificáveis,
- revela insensibilidade à preservação da 
estabilidade ortográfica e ao valor patrimo-
nial da ortografia,
- revela incompetência na análise da estru-
tura, função e inscrição social de uma orto-
grafia,
- destrói de facto o conceito de norma orto-
gráfica, instaurando o caos ortográfico nas 
escolas e na sociedade,
- terá consequências educacionais, culturais, 
sociais e económicas nefastas, afectando ne-
gativamente profissionais portugueses de 
diversos sectores,
- afectará de forma muito negativa a nor-
malização e estabilização da terminologia 
técnico-científica em Portugal e nos países 
que usam a ortografia euro-afro-asiático-
-oceânica,
- afectará negativamente o prestígio de Por-
tugal: é um atentado ao desenvolvimento, à 
educação, ao progresso e à competitividade 
dos portugueses.
1.2. Na “Lusofonia”
- cria fosso ortográfico e cultural entre pa-
íses lusófonos --> é um acordo ortográfico 
imperialista, criado sem atenção à situação 
dos PALOP e de Timor, que mina as atitudes 
de cooperação e parceria subjacentes à fun-

9  Cfr. João Roque Dias: A choldra ortográfica em Portugal, acessí-
vel em: http://issuu.com/roquedias/docs/jrd_ao_estado_choldra/1; 
Francisco Miguel Valada: A adopção do Acordo Ortográfico de 1990 
e o Diário da República: caos, anarquia e disformidade, acessível em: 
http://issuu.com/roquedias/docs/fmv_ar_ fev2013/1.

dação da CPLP,
- implica sujeição de Portugal & alii aos dita-
mes e interesses do Brasil, por razões de peso 
demográfico e económico --> conceito do 
Brasil como “motor da Lusofonia” --> expan-
sionismo brasileiro e concepção totalitária 
da CPLP.
Por estas e outras razões, o Acordo Ortográ-
fico da Língua Portuguesa de 1990, que não 
acautela os interesses de Portugal e do povo 
português, deve ser SUSPENSO e drastica-
mente REVISTO.
2. ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 — PRIN-
CIPAIS PROBLEMAS
2.1. Falsidades, falácias e faltas de rigor:
- ausência de auscultação das comunida-
des e sectores socioprofissionais envolvidos 
e afectados; inexistência de estudos custo/
benefício,
- AOLP como «um passo importante para a 
defesa da unidade essencial da língua por-
tuguesa e para o seu prestígio internacio-
nal»,
- AOLP como instrumento de “unificação” da 
ortografia portuguesa,
- alegado baixo impacto quantitativo do 
AOLP – a falácia das percentagens,
- alegado baixo impacto social (educacional, 
científico, económico) do AOLP;
2.2. Invocação de critérios de baixo ou nulo 
valor científico (v. A. Emiliano [2008]: O Fim 
da Ortografia, Lisboa: Guimarães Editores]:
- o critério fonético (ou da pronúncia),
- o critério da facilitação da aprendizagem,
- o critério da obediência à tradição,
- o critério da consagração pelo uso,
- o critério da grafia dupla;
2.3. Adopção de medidas antiortográficas:
- introdução de facultatividades ortográfi-
cas em diversos domínios da ortografia,
- supressão injustificada de consoantes ditas 
mudas,
- alteração injustificada das regras de 
maiusculização,
- alterações pontuais injustificadas da acen-
tuação,
- problemas avulsos diversos e numerosos 
(hifenação, divisão silábica, entre outros).»

3. do impacto negativo do 
a.o.l.P.90 na estabilidade e 
na normalização do léxicon 
técnico e científico da língua 
portuguesa

Escreveu António Emiliano em 2008 
[op. cit., 19], que o A.O.L.P.90 «afectará de 
forma muito negativa a normalização 
e estabilização da terminologia técnico-
científica em Portugal e nos países que usam 
a ortografia euro-afro-asiático-oceânica».
Ora, além dos considerandos até agora ex-
planados, gostaria de dirigir-me aos even-
tuais leitores de estas linhas, enquanto mé-
dico, para manifestar a preocupação que 
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me causa a injustificada deterioração im-
posta pelo A.O.L.P.90 de essa essencial fer-
ramenta que é o léxicon técnico e científico. 
Acredito ser esta uma das mais nefandas 
consequências da referida reforma orto-
gráfica e foi esta mesma a razão primordial 
que me levou a compor esta breve exposi-
ção. Permita-se-me que sucintamente ex-
ponha os fundamentos da minha opinião a 
este respeito. Procurando a concisão, optei 
por focar esta análise em um paradigma da 
deterioração que referi, porventura um dos 
mais visíveis e daninhos: a supressão do ‘p’ 
no vocábulo ‘óptico’ e em certos vocábulos 
cognatos. 
A Ciência tem uma linguagem própria. A 
linguagem da Ciência difere em estrutura 
e vocabulário da linguagem usada nas in-
teracções sociais diárias. A linguagem da 
Ciência inclui um (1) vocabulário comum, 
usado em todas as suas disciplinas, bem 
como um (2) vocabulário técnico, inerente 
a cada uma das disciplinas. A linguagem 
da Ciência baseia-se maioritariamente 
em raízes latinas e gregas [20]. A lingua-
gem da Ciência caracteriza-se também por 
apresentar uma sintaxe mais precisa e um 
maior grau de complexidade do que a lin-
guagem comum.10

Creio que tem pleno cabimento evocar aqui 
o sugestivo título que a famosa especialista 
em linguagem científica, Bertha María Gu-
tiérrez Rodilla — Professora Catedrática da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Salamanca —, escolheu para nomear a sua 
substanciosa obra: «La ciencia empieza en 
la palabra» [apud Fernando Paulo Baptista, 
20].
A importância da linguagem científica no 
ensino, aprendizagem e prática da Ciência 
é primordial, acerca de tal havendo afirma-
do o grande linguista Michael Alexander 
Kirkwood Halliday11 que: 
i. «learning science is the same thing as 

learning the language of science»;
ii. «technical terms are an essential part of 

scientific language; it would be impos-
sible to create a discourse of organized 
knowledge without them»;

iii. «scientific language has constructed for 
us the vast theoretical edifice of modern 
knowledge».

A linguagem da Ciência procura sustenta-
damente maximizar a sua precisão e a sua 
exactidão, bem assim como a sua capaci-
dade de transmissão de informação: estas 
são marcas indeléveis, essenciais do seu 
carácter. Ora, a ortografia contribui de ma-
neira fundamental para essas qualidades, 
porquanto a grafia de uma palavra contém 
e veicula de forma compacta vasta infor-
mação, permitindo maximizar a precisão e 
a exactidão da transmissão de informação 
(minimizando a ocorrência de situações de 
ambiguidade), e maximizar a eficiência de 
10  Cf. http://www.csun.edu/science/ref/language/pact-acade-
mic-language.html.
11  M.A.K. Halliday: The Language of Science, London / New York, 
2004; apud Fernando Paulo Baptista, op. cit.

transmissão de informação (maior quanti-
dade possível de informação com o míni-
mo possível de palavras). A exemplar su-
pressão do ‘p’ na palavra óptico e em vários 
dos seus cognatos gera uma absolutamen-
te indesejável, ambiguigénea e ineficiente 
homografia/homonímia com o vocábulo 
ótico e os seus cognatos, configurando uma 
perniciosa degradação do rigor e da capa-
cidade de transmissão de informação do 
vocabulário científico e técnico, como se-
quentemente procurarei esclarecer.
Atentemos no seguinte exemplário: EED, 
EED, Eed, Eed. Para alguém com formação 
em Medicina ou em Biologia, as subtis mas 
bem visíveis diferenças de grafia entre es-
tas quatro palavras-siglas veiculam, de for-
ma clara, iniludível e altamente compacta, 
vasta quantidade de informação. EED, em 
tipo itálico e com todas as letras maius-
culizadas, designa um gene humano cujo 
nome é, por extenso, Embryonic Ectoderm 
Development. EED, em tipo redondo (ou 
romano) e com todas as letras maiusculi-
zadas, designa a proteína codificada pelo 
gene EED, sintetizada pela maquinaria 
celular por intermédio dos processos de 
transcrição e tradução. Eed, em tipo itáli-
co, com inicial maiusculizada e restantes 
letras minusculizadas, designa um gene 
de rato (ou murino) – o homólogo do gene 
humano EED. Eed, em tipo redondo, com 
inicial maiusculizada e restantes letras mi-
nusculizadas, designa o produto proteico 
do gene murino Eed. Creio ser este exemplo 
bem representativo das características e do 
poder da linguagem da Ciência: uma bem 
pensada convenção ortográfica permite, 
com apenas quatro palavras ou doze carac-
teres, veicular de forma exacta e precisa in-
formação que me custou 95 palavras ou 527 
caracteres (espaços excluídos) a explicar.
Ora, a reforma ortográfica plasmada no 
A.O.L.P.90 mandata — através de um crité-
rio orali-cêntrico, erradamente designado 
fonético — a supressão do grafema ‘p’ dos 
vocábulos óptica, opticamente, opticidade, 
opticista e óptico, por exemplo, os quais 
passariam a grafar-se, respectivamente 
ótica, oticamente, oticidade, oticista e ótico. 
A ser assim, passariam a grafar-se precisa-
mente da mesma forma termos relativos à 
visão e à Oftalmologia — de raiz/étimo gre-
go op(s/t)-, optikos, ὀπτικός, relacionado com 
ops,ὤψ, ‘olho’ —, e termos relativos à audi-
ção e à Otologia — de raiz/étimo grego ot-/
ou-, de otikos, ὠτικός, de ous, οὖς, ‘ouvido’. O 
prejuízo daqui resultante para a terminolo-
gia técnica e científica e, consequentemen-
te, para a clareza, a precisão e a exactidão 
da linguagem da Ciência salta não só aos 
olhos, como também aos ouvidos!
Ao mesmo tempo, a reforma ortográfica 
em questão mandata a manutenção do 
mesmo grafema ‘p’ em outras palavras da 
mesma família de raiz/étimo grego op(s/t)-, 
v.g., opsiómetro, opticografia, opticometria, 

opticómetro, optometria, optometrista, 
optómetro, panóptico. Esta reforma viola, 
assim, grosseiramente, o princípio ideo-
gráfico subjacente aos sistemas de escrita 
alfabética, desfazendo a articulação genó-
mica de palavras da mesma família. Esta 
reforma ortográfica «viola o ‘princípio da 
coerência’ (e da coesão) sistémica e morfo-
-estrutural de um sistema ortográfico, pela 
legitimação da arbitrariedade» [Fernando 
Paulo Baptista, op. cit.]. 
O filólogo Fernando Paulo Baptista afirmou 
[op. cit.]: «Em sua esmagadora percentagem 
(mais de 80%), o léxico que integra as 
terminologias especializadas constitui-se e 
estrutura-se morfo-semiogenicamente com 
base nas matrizes clássicas (greco-latinas) e 
no seu núcleo genómico que é a raiz.» 
Dito de outra forma, a Ciência moderna 
‘fala’, essencialmente, grego (clássico) e la-
tim. A preservação, na grafia de óptico, da 
raiz greco-latina desta palavra é garante 
de maximização de rigor e de capacidade 
compacta de transmissão de informação. 
Continuando a citar Fernando Paulo Baptis-
ta [op. cit.]: «As raízes lexicais que integram 
as bases genealógico-genéticas eruditas, 
provenientes do latim e do grego, são o su-
porte ou sustentáculo do património lexical 
mais rigoroso, mais denso e mais expressivo 
das principais línguas românicas, patrimó-
nio que também é transversal ao inglês e ao 
próprio alemão. 
Certo é que as sucessivas reformas ortográfi-
cas levadas a cabo durante o século XX des-
pojaram a ortografia do português de mui-
ta da sua carga etimológica. Não obstante, 
cabe sublinhar que as bases ou matrizes 
clássicas foram escrupulosamente respeita-
das e preservadas pelo anterior acordo orto-
gráfico de 1945 [C.O.L.B.45] até aos limites da 
consensualidade possível que, àquela data, 
foi exemplarmente construída pelos filólo-
gos e linguistas das duas delegações nego-
ciais: a portuguesa e a brasileira…
Deve salientar-se, ainda e a propósito, que 
este acordo de 1945 (apesar de se afastar, 
à semelhança, por exemplo, da língua es-
panhola, do modelo ortográfico mais ri-
gorosamente etimologista e tradicional 
dos «ph», dos «th» e dos «y» da escrita de 
Garrett, Herculano, Camilo, Eça, Fernando 
Pessoa – representando estes, aqui, por 
simbólica sinédoque, os outros escritores das 
respectivas gerações...), era, efectivamente, 
dentro dos limites da perfeição possível, um 
normativo bem elaborado.» 
Nada disto se pode dizer acerca do 
A.O.L.P.90; na realidade, o A.O.L.P.90 confi-
gura a antítese do que se acaba de dizer a 
respeito do acordo de 1945.
Como médico, a infeliz homografia/ho-
monímia criada pelo A.O.L.P.90 entre «óp-
tico» (relativo à Óptica ou à visão; «ótico», 
segundo o A.O.L.P.90) e «ótico» (relativo ou 
pertencente ao ouvido), é mais do que su-
ficiente para provocar em mim a rejeição 
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de tal reforma, cujas mal-pensadas normas 
resultam em tão abstrusa mutilação. Como 
já Francisco Miguel Valada havia assinala-
do em Dezembro de 201012: 
«[...] Um dos flagelos promovidos pelo AO 
90 diz respeito ao aumento de homografias 
e de homonímias potenciais e reais. Em 
vez de me debruçar sobre uma “potencial” 
homonímia, menciono uma homonímia 
real, criada pelo AO 90 através da supressão 
do “p” de “óptica”, com a concomitante 
ambiguidade trazida para o significado 
“osteodistrofia da cápsula ótica”. Antes do 
AO 90, apenas ficaria na dúvida um leigo em 
Medicina e utilizador da norma ortográfica 
do português do Brasil, vacilando entre 
dois consultórios: o do oftalmologista e o 
do otorrinolaringologista. A partir do AO 
90, essa ambiguidade estender-se-á a todos 
os leigos em Medicina que escrevam ou 
leiam em português, independentemente 
da norma. A otosclerose (significante 
do significado supra) só afecta algumas 
pessoas, tem tratamento e não é contagiosa. 
Ao contrário do AO 90. [...]». 
Mas os danos causados pelo A.O.L.P.90 não 
se ficam pelas consequências directas das 
normas nele plasmadas. As deficientes ba-
ses técnicas em que o A.O.L.P.90 assenta, 
com as consequentes ambiguidade, incon-
gruência e incoerência das suas propostas 
[1-12, 15-17, 20], somadas à ausência de um 
normativo estável (vide supra) e aos conhe-
cidos problemas de literacia que afligem 
a população portuguesa resultaram no 
nosso presente estado de caos ortográfi-
co. A instabilidade ortográfica reinante no 
nosso país tem originado numerosos erros 
de hipercorrecção gráfica (com associadas 
derivas de ortoépia) afectando, entre mui-
tas outras, palavras da família de óptica, re-
sultando em frequentes casos de supressão 
de cês e pês em sequências consonânticas 
de palavras nas quais, até aqui, os mes-
mos eram pronunciados pela totalidade, 
pela maioria ou por parte significativa dos 
falantes.13 Encontram-se já nos meios de 
comunicação social anúncios nos quais é 
patente a infecciosa supressão de pês em 
optometria e cognatos, com as consequen-
tes homografia/homonímia com otome-
tria e cognatos.
Ante isto, pergunto: Quererão verdadei-
ramente os nossos representantes eleitos 
impor-nos este processo de degradação do 
vocabulário científico e técnico português?
Atente-se no absurdo a que esta reforma 
nos pode conduzir: estarão os médicos e 
cientistas dispostos a aceitar que os impul-
sos nervosos dos foto-receptores retinianos 
— os quais, segundo os unificadores precei-
tos do A.O.L.P.90, se grafariam fotorreceto-
res retinianos em Portugal e fotorreceptores 
retinianos no Brasil — sejam conduzidos 
pelo nervo *ótico e não pelo nervo óptico? 
12  Francisco Miguel Valada: O Acordo Ortográfico e o ouvido de 
Beethoven, jornal Público, 20 de Dezembro de 2010.
13  Cfr. João Roque Dias: A choldra ortográfica em Portugal, acessível 
em: http://issuu.com/roquedias/docs/jrd_ao_estado_choldra/1

Uma loja de ótica seria um estabelecimen-
to comercial onde se vendem próteses 
oculares ou auditivas? Seriam lentes de 
contacto e óculos aparelhos *ortóticos, logo 
eventualmente destinados à correcção de 
defeitos auriculares? Quando se prescre-
vesse um medicamento para aplicação 
ótica, o que estaria a ser receitado: uma 
formulação destinada a ser aplicada nos 
olhos ou nos ouvidos? Este último exemplo 
de ambiguidade é particularmente grave, 
porquanto um tal mal-entendido poderia 
resultar na errónea utilização de um medi-
camento, com potencial inflicção de lesão 
orgânica a um doente. Prescrever-se-ão to-
dos os dias em Portugal centenas ou milha-
res de medicamentos para aplicação óptica 
ou para aplicação ótica, para tratar as mais 
diversas afecções, a doentes mais novos ou 
mais velhos, com maior ou menor grau de 
escolaridade, com maior ou menor capaci-
dade para compreender instruções, inde-
pendentes ou dependentes, com ou sem 
cuidadores, mono, oligo ou polimedicados, 
tendo os respectivos médicos prescritores 
mais ou menos tempo e maior ou menor 
capacidade para explicar aos doentes a 
correcta forma de aplicar os medicamentos 
que lhe são receitados. Muitos promotores 
e defensores do A.O.L.P.90 retorquiriam que 
o contexto permitiria evitar uma potencial 
confusão. Tratando-se de uma situação que 
envolve risco de efeitos secundários/lesão 
orgânica, creio que não podemos tolerar 
ambiguidade: não nos podemos fiar num 
putativo e imprevisível contexto. 
Ante isto, pergunto: Queremos nós verda-
deiramente participar activa ou passiva-
mente neste processo de degradação do 
vocabulário científico e técnico português 
e, assim, da própria língua portuguesa? 
Queremos nós levar a cabo um processo 
que irá danificar o potencial da nossa lín-
gua enquanto língua de Ciência, com todas 
as consequências deletérias que daí pode-
rão advir? Esta é a inevitável escolha que se 
impõe e que todos temos de fazer.
Dizem-nos os especialistas que:
«A ortografia constitui o quadro, teórico-
-cientificamente fundamentado, da regu-
lação normalizadora e uniformizadora da 
correcta e “paradigmática” configuração 
grafémica das práticas escritas potenciadas 
pelo diassistema linguístico, tendo como re-
ferencial um “código de regras” que visam 
assegurar a constância e a (razoável...) uni-
formidade dessa configuração»14 
Ora, a ‘ortografia’ plasmada no A.O.L.P.90 
não cumpre estes critérios: como foi tem-
pestivamente salientado por múltiplos 
pareceres técnicos [1-12, 15-17, 20], a fundamen-
tação teórico-científica do A.O.L.P.90 é pro-

14  Fernando Paulo Baptista, op. cit.; cfr., e.g, David Cristal: An 
Encyclopedic Dictionary of Language and Languages, Oxford, Bla-
ckwell Publishers, 1994, entrada «orthography», pág. 281; Theodor 
Lewandowski: Diccionario de Lingüística, Madrid, Editorial Gredos, 
1990, entrada «ortografía», pág. 251; Jean Dubois et alli: Dictionnaire 
de Linguistique, Paris, Larousse, 1974, entrada «orthographe», pp. 
349-350.

fundamente deficiente, as suas bases não 
são normalizadoras nem uniformizadoras 
(pelo contrário, consagram facultativida-
des irrestrictas) e não asseguram nem a 
constância nem a razoável uniformidade 
da configuração gráfica da língua (viola-
-se sem cuidado nem critério a identidade 
gráfica de famílias de palavras e não há 
verdadeira unificação com a ortografia bra-
sileira). 
A propósito da importância da qualidade 
da terminologia científica, argumenta Fer-
nando Paulo Baptista [op. cit.] (realces do 
autor): 
«Há [...] um irrasurável dado de facto que 
não tem sido tido na devida conta e que é o 
seguinte: o referencial da prática ortográ-
fica em todo o mundo, mesmo com o seu 
tradicional conservadorismo etimológico, 
continua a ser, queiramos ou não, a língua 
escrita inglesa, não só porque é a língua de 
maior implantação mas também, e sobre-
tudo, porque é a «língua franca» da grande 
comunicação e divulgação científica e sa-
piencial à escala planetária [...].
[...] a língua inglesa, não sendo considera-
da propriamente uma língua românica ou 
neo-latina, preserva intactamente as bases 
genealógico-genéticas greco-latinas, clás-
sico-eruditas, que representam a fonte de 
mais de 80% das terminologias especiali-
zadas [...]. 
O que significa que é o “paradigma” 
genealógico-genético, filológico-etimológico 
aquele que melhor pode garantir [...] a pro-
ximidade inter-lexical e sémio-discursivo-
-textual do português com o inglês e com 
as principais línguas românicas (compa-
rar a Base VI da COLB45 [Convenção Orto-
gráfica Luso-Brasileira de 1945] com a Base 
IV do AOLP90 – “Das sequências consonân-
ticas”). 
Não é por acaso, portanto, que o inglês é, 
hoje, reconhecidamente, o grande «su-
cessor» ou «herdeiro» do latim e do gre-
go (clássico) em todo o mundo, línguas 
que, apesar de catalogadas de «mortas», 
continuam a ser a fonte do maior nú-
mero das raízes lexicais das terminolo-
gias científicas e especializadas e a ali-
mentar os processos de «neologia», de 
«léxico-génese» e, mais especificamente, 
de «término-poiese», raízes, em suma, 
que são reconhecidas e consagradas pelas 
organizações internacionais de legitimação 
e normalização terminográfica. 
Assim sendo, também não é por qualquer 
capricho de tipo «clubístico» ou de conser-
vadorismo «tradicionalista» ou «anti-evolu-
ção», que nos empenhamos, sobretudo, pela 
indispensável e urgente reformulação da 
Base IV do actual AO/1990. 
E quando dizemos que os Políticos e Acadé-
micos de Portugal, do Brasil, numa palavra, 
de toda a CPLP e da Diáspora, deviam repen-
sar tudo isto, não é por menos consideração 
por eles que o dizemos: é em cumprimento 
de um intransgredível dever de cidadania 
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linguística. [...] 
A minha preocupação nuclear decorre, por-
tanto, do facto de entender que a Língua 
Portuguesa, pela sua universalidade e im-
plantação intercontinental, justifica situar-
-se, cada vez mais, «na linha da frente», 
entre as principais línguas de comunicação 
e divulgação científica, tecnológica e sa-
piencial especializada. Mas, com esta «orto-
-orali-grafia» ou «orto-pronúncio-grafia», 
receio bem que alguma vez consiga chegar 
a conquistar também, como aliás bem me-
recia, o “estatuto” internacional de «língua 
franca» da Ciência e do Saber. 
Por isso é que, nessa perspectiva, a questão 
das terminologias se afigura crucialmente 
decisiva e não creio que os países de língua 
inglesa (Inglaterra, EUA, Canadá, Austrália, 
África do Sul, etc.), onde estão implantadas 
as melhores universidades do mundo, vão 
alterar a sua ortografia de raiz e tradição 
clássica filológico-etimológica para uma 
ortografia orali-fónica e anti-genealógica. 
Os académicos e universitários e os diri-
gentes políticos destes países, porque são 
lúcidos e prudentes, sabem bem que cons-
titui uma «regra de ouro» inalterável e 
irrevogável (como é próprio da «escrita» 
científica e sapiencial mais elaborada, 
mais estruturada, mais consistente e mais 
responsável) garantir e promover a preci-
são, o rigor, a segurança, a estabilidade, a 
mono-referencialidade, a univocidade e a 
intercomunicabilidade conceptual, lexi-
cal e terminológica entre as comunidades 
científicas de todo o mundo. [...]» 
Ante isto, pergunto: Queremos nós afastar 
o português das principais línguas de Ciên-
cia do mundo? Queremos nós implementar 
um processo que irá lesar o léxicon técnico 
e científico português e, assim, diminuir o 
potencial da nossa língua enquanto língua 
de Ciência? E reitero: esta é a inevitável es-
colha que se impõe e que todos temos de 
fazer. 
Note-se, em conexão com os parágrafos 
anteriores, que óptica, opticidade, opticis-
ta e óptico, que em Portugal passariam a 
grafar-se obrigatória e respectivamente 
ótica, oticidade, oticista e ótico, mantêm no 
Brasil dupla grafia (com ou sem ‘p’), sen-
do aí as formas com ‘p’ aconselháveis e 
preferenciais. Destarte, a implementação 
do A.O.L.P.90, mormente do preconizado 
na sua Base IV, ameaça, assim, em plena 
era da globalização intercomunicativa, 
afastar a grafia da língua portuguesa em 
Portugal, não só das grafias das principais 
línguas românicas (cfr.: francês [optique, 
etc.], espanhol [óptica, etc.]...) e das princi-
pais línguas germânicas (cfr., inglês [optic, 
etc.], alemão [Optik, etc.] …), mas também 
— suprema das ironias — da própria grafia 
da língua portuguesa no Brasil, assim con-
trariando o seu tão propalado propósito 
unificador. 
Os autores do recém-publicado Vocabulá-

rio Ortográfico Atualizado [sic] da Língua 
Portuguesa da Academia das Ciências de 
Lisboa, apercebendo-se do carácter nefas-
to desta supressão, decidiram contrariar 
o critério «orali-cêntrico» consignado na 
base IV — isto é, decidiram contrariar ex-
plicitamente a letra do tratado que defen-
dem —, abrindo uma excepção para esta 
família de palavras e consagrando apenas 
as formas com «p», independentemente 
da sua pronunciação. Fraco remédio e fraca 
prática científica. Em bom rigor, não pode-
ria haver-se escolhido pior forma de resol-
ver esta questão. Não pode resolver-se este 
problema com recurso à criação espúria, 
extra-tratado de mais excepções e arbitra-
riedades, a acrescentar às já muitas impos-
tas pelo próprio A.O.L.P.90. Não pode resol-
ver-se um problema geral — transversal e 
sistémico, porque decorrente dos preceitos 
inscritos no A.O.L.P.90, afectando múltiplas 
famílias de palavras — com uma solução 
particular. Há apenas uma solução séria 
para os problemas gerados pelo A.O.L.P.90: 
suspender a sua aplicação.15

Ora, os fautores do A.O.L.P.90, ao despre-
zarem as incorrectamente designadas 
consoantes mudas — nenhuma consoante 
ou vogal é muda, nenhuma consoante ou 
vogal fala —, e.g., o ‘c’ em actual, o ‘p’ em 
óptimo e em óptica, menorizam e minam, 
em simultâneo, os dois pilares em que as-
senta uma escrita de base alfabética: o pi-
lar ideográfico e o pilar fonográfico. Sim, 
porque estas letras são importantes, não 
só fonograficamente — pela função dia-
crítica de abertura de vogal precedente em 
posição átona (que nem todas têm, vide as 
já citadas actual, óptimo e óptica) —, mas 
também ideograficamente — para dotar a 
escrita de palavras de uma mesma família 
de coerência e consistência lógicas, suporte 
essencial à formação de redes cognitivas de 
conceitos que permitirão suportar o pensa-
mento lógico estruturado.
Nos casos em que estas letras têm o referi-
do valor diacrítico, a sua supressão, ao invés 
de aproximar a escrita da fala — conceito 
vago e argumento invocado pelos autores 
do acordo e por muitos dos seus promoto-
res —, afasta-as. Ao suprimir-se o ‘c’ na pa-
lavra espectador —realizado como [k] por 
número significativo de falantes —, não 
só se introduz uma desnecessária e con-
traproducente homografia com a palavra 
espetador, como se retira um sinal gráfico 
de apoio à pronunciação — a letra ‘c’ que 
mandata a abertura do ‘e’ que o antecede 
—, assim pervertendo a relação entre o 
modo escrito e o modo oral de realização da 
língua, relação essa que afirmam defender. 
Destarte, podemos concluir que a ortogra-
fia decorrente da C.O.L.B.45 é mais adequa-

15  Ressalve-se que, das seis propostas portuguesas de incorporação 
da reforma ortográfica plasmada no A.O.L.P.90 (vide supra, ponto 
1), foi a da Academia das Ciências de Lisboa a única que tomou esta 
opção, tendo todas as outras optado pela supressão do grafema ‘p’ 
nas palavras em que os autores dessas obras lexicográficas consi-
deraram que o mesmo seria, parafraseando a Base IV do A.O.L.P.90 
«invariavelmente mudo nas pronúncias cultas da língua».

da às realizações orais da língua no espaço 
euro-afro-asiático-oceânico, do que a(s) 
ortografia(s) proposta(s) pelo A.O.L.P.90, 
como abaixo procurarei demonstrar mais 
cabalmente.
Estas letras de valor consonântico fazem 
parte de grafemas complexos com impor-
tantes funções no sistema ortográfico do 
português euro-afro-asiático-oceânico, 
caso, p. ex., dos dígrafos ‹ac›, em actual, e 
‘op’, em óptimo e óptica. Se é verdade que 
nestas palavras as referidas letras não têm 
valor diacrítico para a prolação — no caso 
de óptimo, porque a vogal que antecede a 
consoante muda se encontra em posição 
tónica, estando assim a salvo do processo 
de redução do vocalismo átono; no caso de 
‘actual’, por acção do referido processo de 
vocalismo átono, o qual levou essa vogal a 
fechar-se, mesmo na presença do diacríti-
co (tal é o poder do processo de vocalismo 
átono...) —, elas foram mantidas para as-
segurar a coesão gráfica entre palavras da 
mesma família onde essas mesmas letras 
têm o referido valor diacrítico ou se reali-
zam oralmente. Da família de actual fazem 
parte palavras nas quais o ‘c’ tem valor 
diacrítico de abertura de vogal em posição 
pré-tónica — vide acção, accionar, accionis-
ta, activo, etc. — bem assim como palavras 
nas quais o ‘c’ é realizado foneticamen-
te como [k] — vide actante, surfactante. 
De igual modo, fazem parte da família de 
óptimo palavras nas quais o ‹p› tem valor 
diacrítico de abertura de vogal em posição 
pré-tónica — vide optimismo, optimização, 
optimista, etc. —, bem assim como palavras 
nas quais o ‘p’ é realizado foneticamente de 
forma universal — vide optimate — ou por 
uma parte dos falantes — vide ‘optimizar’, 
‘optimização’, etc.
Gonçalves Vianna et al. — responsáveis 
pela reforma ortográfica de 1911 — e Re-
bello Gonçalves et al. — responsáveis pela 
C.O.L.B.45 — optaram por manter as ‘con-
soantes mudas’ sem valor diacrítico/fono-
gráfico para assim manter a coesão gráfica 
entre palavras de uma mesma família da 
qual fizessem parte membros em que tais 
consoantes tivessem valor diacrítico/fono-
gráfico, coesão gráfica essa que é princípio 
fundamental da escrita de base alfabética 
e da maior importância na formação de ne-
xos de conceitos e, consequentemente, na 
estruturação do pensamento. É certo que 
abriram mão desta coesão gráfica em vá-
rios casos — confronte-se, e.g., ‘capturar’ e 
‘cativar’ —, mas apenas e só quando a ‘con-
soante muda’ não tivesse valor diacrítico 
(de abertura da vogal) em nenhuma pala-
vra da família e tomando em consideração 
a via e as condições históricas de entrada 
da palavra na língua portuguesa.
Destarte, abdicar do ‘c’ em actual e do ‘p’ 
em óptimo seria tão lesivo e ilógico como 
abdicar do ‹p› em óptico e Óptica. Não creio 
que possa, em boa consciência, defender-
-se a eliminação do ‘p’ em óptico (de olho 
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e visão), situação que cria-
ria perniciosa homonímia 
com ótico (de ouvido e 
audição) como supra tive a 
oportunidade de explanar. 
Mais, se se pretende um 
sistema ortográfico lógico 
e coerente — logo, de mais 
fácil ensino e compreen-
são e mais apto a sustentar 
funções elevadas da língua 
e do pensamento —, não 
se pode, ao mesmo tempo, 
defender a abolição do ‘p’ 
em óptimo e nos seus cog-
natos e a sua manutenção 
em óptico e nos seus cog-
natos, como é preconizado 
pela Academia de Ciências 
de Lisboa no seu Vocabulá-
rio Ortográfico Atualizado 
[sic] da Língua Portuguesa.
A ninguém pode passar 
em claro que o A.O.L.P.90 
leva ao agravamento da 
divergência e à desmul-
tiplicação das confusões 
entre as grafias e faz tá-
bua rasa da própria noção 
de ortografia, ao admitir o 
caos das excepções e das 
chamadas facultatividades. Sobre tudo isso 
existe, de há muito, abundante material 
crítico, com destaque para os estudos es-
senciais, demolidores e, note-se, não con-
trariados, de António Emiliano16.
Veja-se, a propósito do aumento de excep-
ções às regras, o caso dos lemas em ‘-acção’ 
(p.ex., ‘fracção’, ‘transacção’, etc.). Francis-
co Miguel Valada estudou as consequên-
cias da supressão da letra ‘c’ nestes casos 
e demonstrou ou que se segue: a actual 
existência de uma Regra 1 sem excepções 
(< ac > ⇒ /a/ [grosso modo, ‘a’ aberto], nos 
lemas em ‘-acção’ em que ‘c’ não tem valor 
fonético [k]) e de uma Regra 2 (< a > ⇒ /ɐ/ 
[grosso modo, ‘a’ fechado, como em ‘nação’], 
nos lemas em ‘-ação’) com uma quantidade 
marginal de excepções (0,29%). Com a 
eliminação da letra c, enquanto elemento 
do grafema < ac > nos lemas em ‘-acção’, 
ditada pela Base IV, 1.º, b), do AO 90 (v. 
infra), demonstrou o fim da Regra 1 e a sex-
tuplicação das excepções à Regra 2 (1,74% 
= 6 x 0,29%)17.
Este estudo, apesar de centrado em um 
número pequeno de exemplos, demons-
tra o efeito multiplicador de excepções do 
A.O.L.P.90. Demonstra, assim, a superior co-
erência e consistência lógicas da ortografia 
decorrente da C.O.L.B.45.
Em face do exposto, é forçoso concluir-se 
que o A.O.L.P.90 é acientífico — porque ba-

16  Coligidos em http://www2.fcsh.unl.pt/docentes/aemiliano/
AOLP90/index.html.
17  Cfr. Francisco Miguel Valada, Os lemas em ‘-acção’ e a base IV do 
Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa de 1990, in revista ‘Diacrí-
tica’, n.° 24/1, 2010. Acessível em http://ceh.ilch.uminho.pt/publica-
coes/Diacritica24-1.pdf [pp. 97-108].

seado em princípios não 
científicos — e, maxime, 
anticientífico — porque 
degrada a capacidade da 
língua portuguesa de sus-
tentar o conhecimento e o 
pensamento científico.
Como já referi, e como 
fundamentada e extensa-
mente arguiram múltiplos 
especialistas e instituições 
[1-12, 15-17, 20], as insufici-
ências do A.O.L.P.90 como 
documento normativo 
de ortografia são muitas 
e gritantes, tanto assim 
que um dos promotores-
-mores do documento, o 
Prof. Evanildo Bechara18 
— académico numerário 
da Academia Brasileira 
de Letras — reconheceu 
explicitamente — em do-
cumento que o mesmo en-
dereçou em Maio de 2008 
ao Presidente da República 
Portuguesa e à Assembleia 
da República Portuguesa 
— a existência de proble-
mas graves no A.O.L.P.90 e 
que o mesmo não poderia 

constituir a base de uma norma ortográfi-
ca. Citemos (realces meus):
«Só num ponto concordamos, em parte, com 
os termos do Manifesto-Petição [Petição n.º 
495/X/3.ª, loc. cit.] quando declara que o 
Acordo não tem condições para servir de 
base a uma proposta normativa, contendo 
imprecisões, erros e ambigüidades [sic].»
Palavras claras e fortes, sem dúvida. Sa-
liente-se que a opinião do Prof. Bechara 
foi subscrita por João Malaca Casteleiro 
— académico numerário da Academia das 
Ciências de Lisboa e um dos autores-mores 
do A.O.L.P.90 — e por trinta e quatro outros 
professores presentes no referido encontro.
Ante tudo isto, pergunto: Como pode, em 
boa consciência, insistir-se na aplicação de 
uma ortografia deficiente, carente de ajus-
tamentos e correcções diversas e contendo 
em si tão daninho potencial? Como pode, 
em boa consciência, insistir-se na aplica-
ção de uma proposta de reforma ortográ-
fica que os próprios autores e promotores 
reconhecem não ter condições para servir 
de normativo ortográfico?
Em face do exposto, entendo que a única ac-
ção lógica, responsável e possível por parte 
do Estado português seria a de suspender 
imediatamente a aplicação do A.O.L.P.90, a 
bem da literacia dos Portugueses. Insistir e 
persistir na sua aplicação seria um erro de 
proporções insustentáveis e consequências 
por demais nefandas à luz da importância 

18  Evanildo Bechara et al.: Considerações em torno do MANIFESTO-
-PETIÇÃO [Petição n.º 495/X/3.ª] dirigido ao senhor Presidente da 
República e aos Membros da Assembléia [sic] da República contra o 
Novo Acordo Ortográfico de 1990”, no âmbito do 3.º Encontro Aço-
riano da Lusofonia (Lagoa, S. Miguel, Açores, 8 a 11 de Maio de 2008).

que a forma escrita das palavras tem na 
aprendizagem, no correcto estabelecimen-
to de nexos de conceitos, na estruturação e 
na expressão do pensamento científico.

5. Considerações finais e 
propostas

Desde o documento mais antigo em lín-
gua portuguesa (1206) até ao surgimento 
de uma norma ortográfica única em ter-
ritório português (1911) passaram cerca de 
setecentos anos.19 O grosso da norma or-
tográfica que actualmente utilizamos em 
Portugal conta agora cerca de sessenta e 
sete anos (muito pouco tempo na vida do 
nosso país e menos do que a esperança de 
vida média actual de um Português). A es-
tabilidade da ortografia — protocolo de co-
dificação da língua nacional que é, acima e 
antes de tudo, língua escrita — é um valor 
da maior importância numa sociedade gra-
focêntrica, como o é a nossa. Ainda assim, 
e apesar da discordância da população por-
tuguesa20, dos desfavoráveis pareceres téc-
nicos e da admissão unânime dos estados-
-membros da CPLP21 de que esta reforma 
ortográfica carece de revisão, o Estado por-
tuguês persiste na sua cega e irresponsável 
promoção de uma (dis)ortografia que está 
a lançar o país no caos gráfico, o qual terá 
consequências duradouras e fortemente 
deletérias a todos os níveis de uma socie-
dade onde o texto é omnipresente.
Sei bem que são extraordinariamente difí-
ceis para Portugal, para os médicos e para 
o exercício da Medicina os tempos que vi-
vemos e que são muitos os assuntos que 
demandam a nossa atenção. Ainda assim, 
não creio que devamos demitir-nos de ve-
lar pelo importante património e valor que 
são a qualidade do sistema ortográfico e a 
qualidade do léxicon técnico/científico da 
nossa língua, a qual será, por sua vez e por-
ventura, o nosso maior património. 
Por todas estas razões, e porquanto não 
sou capaz de compreender uma possível 
decisão de persistir na perfilhação de tão 
daninha e tão desnecessária reforma orto-
gráfica, não podia deixar de publicamente 
manifestar a minha opinião e de instar os 
médicos portugueses e os órgãos colegiais 
em nos agremiamos à assumpção das nos-
sas elevadas responsabilidades: cabe-nos, 

19  Cfr. Francisco Miguel Valada: A adopção do Acordo Ortográfico de 
1990 e o Diário da República: caos, anarquia e disformidade, acessível 
em: http://issuu.com/roquedias/docs/fmv_ar_ fev2013/1.
20  Cfr. sondagem publicada pelo jornal Correio de Manhã em 7 
de Abril de 2009. Dos seiscentos entrevistados, 57,3% afir-
maram ser contrários ao A.O.L.P.90 e 30,1% afirmaram ser a 
favor. Inquiridos quanto à adopção pessoal da novas regras or-
tográficas, 22,1% afirmaram que as adoptariam e 66,3% afir-
maram que as não adoptariam. Os resultados e a ficha técnica 
desta sondagem estão disponíveis em: http://www.cmjornal.
xl.pt/noticia.aspx?channelid=00000010-0000-0000-0000-
000000000010 & contentid = 92E109CF-A B86 -4892-83E2-
47B022FA5BE5. 
21  Cfr. ponto 3 da declaração final emanada da VII reunião de Mi-
nistros da Educação da CPLP, havida em Luanda, datada de 30 de 
Março de 2012, acessível em: http://www.cplp.org/Admin/Public/
DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fcplp%2fredes%2fedu
c%2fDECLARA%26Ccedil%3b%26Atilde%3bO+DA+VI+REUN+MINI
STERIAL+DA+EDUCA%26Ccedil%3b%26Atilde%3bO+CPLP.pdf.

Sei bem que são 
extraordinariamente 
difíceis para Portugal, 
para os médicos e 
para o exercício da 
Medicina os tempos 
que vivemos e que são 
muitos os assuntos 
que demandam 
a nossa atenção. 
Ainda assim, não 
creio que devamos 
demitir-nos de velar 
pelo importante 
património e valor que 
são a qualidade do 
sistema ortográfico e 
a qualidade do léxicon 
técnico/científico da 
nossa língua, a qual 
será, por sua vez e 
porventura, o nosso 
maior património. 
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creio, empreender decisiva acção visando a 
defensão das ameaçadas qualidade e esta-
bilidade do sistema ortográfico e da termi-
nologia técnica e científica do português. 
Este não é um assunto de importância me-
nor e a Ordem dos Médicos não pode nem 
deve demitir-se de velar pela qualidade do 
vocabulário técnico e científico médico. 
Neste sentido, acredito que este assunto 
deveria — se ainda o não foi — ser discuti-
do no âmbito da Ordem e que esta deveria 
tomar pública e institucional posição acer-
ca desta matéria 
Para tal, creio que a Ordem deveria pro-
mover uma série de debates acerca deste 
tema, convidando linguistas que possam 
analisar o impacto da reforma ortográfica 
na linguagem científica e médica e expor e 
divulgar as suas conclusões junto dos pro-
fissionais médicos. As publicações da Or-
dem poderiam servir de veículo de difusão 
de artículos versando este assunto e das ac-
tas de tais debates. Poderia a Ordem, depois 
de tais sessões de esclarecimento, sondar 
as opiniões dos membros quanto ao que 
os mesmos pensassem ser a atitude que a 
Ordem deveria tomar a respeito da preser-
vação da qualidade do vocabulário técnico 
e científico médico.
Termino com duas citações:
«O mal não é a existência de um acordo or-
tográfico sério e competente que viabilize o 
entendimento nessa faceta da Língua, mas 
este22 acordo é o problema, por falta de co-
nhecimento dela e pela alteração radical 
dos seus sistemas ortográficos, que reflec-
tem traços culturais próprios da história 
dos povos que a falam e escrevem. Mais 
correcto, prudente, prático e menos one-
roso de custos escolares, sociais, culturais, 
económicos e financeiros teria sido con-
siderar como legítimas as duas grafias 
actualmente existentes no espaço lusófo-
no23, até porque esse é um dos critérios vá-
rias vezes evocados para impor alterações. 
Em alternativa, seria aconselhável que se 
procedesse a ajustamentos competentes de 
carácter muito pontual e reconhecidamen-
te indispensáveis, - mas nunca “urgentes”, 
como é habitual exigir quem está prestes a 
despedir-se da vida ou não está bem seguro 
do resultado das suas actuações. […]
Enfim, os Portugueses são frequentemente 
assediados com o estatuto de colonizadores 
da língua portuguesa, pelo pecado de não 
abdicarem a qualquer preço e miragem da 
sua estabilidade ortográfica; todavia, o la-
béu pode devolver-se a qualquer nação do 
espaço lusófono orgulhosa da sua identida-
de e independência. De resto, são muitos os 
milhões de falantes que usam a ortografia 
moldada no sábio código ortográfico de 
1945. Colonizadores serão, com propriedade, 
os que impõem normas de língua indeseja-
das e inadequadas ao uso dos seus falantes. 
Por conseguinte, o Acordo de 1990 não deixa 

22  Realce do autor.
23  Realce meu.

1.	acordo	ortográfico	de	1990:	síntese	de	medidas	
rectificativas	necessárias	(vasco	Graça	Moura,	
Jorge	Morais	Barbosa,	Maria	alzira	Seixo,	antónio	
Emiliano)
2.	ivo	Castro	&	inês	duarte,	“Comentário	do	
acordo”,	in	Castro,	duarte	&	leiria,	orgs.,	a	
demanda	da	ortografia	Portuguesa:	Comentário	
do	acordo	ortográfico	de	1986	e	subsídios	para	
a	compreensão	da	Questão	que	se	lhe	seguiu,	
lisboa:	Sá	da	Costa,	1987,	13	–	89	[comentário	e	
parecer]
3.	Óscar	lopes,	“o	acordo	ortográfico”,	in	Castro,	
duarte	&	leiria,	orgs.,	a	demanda	da	ortografia	
Portuguesa:	Comentário	do	acordo	ortográfico	de	
1986	e	subsídios	para	a	compreensão	da	Questão	
que	se	lhe	seguiu,	lisboa:	Sá	da	Costa,	1987,	129	–	33	
[parecer]
4.	departamento	de	linguística	da	Faculdade	
de	letras	de	lisboa,	“Posição	sobre	o	acordo	
ortográfico”,	in	Castro,	duarte	&	leiria,	orgs.,	a	
demanda	da	ortografia	Portuguesa:	Comentário	
do	acordo	ortográfico	de	1986	e	subsídios	para	
a	compreensão	da	Questão	que	se	lhe	seguiu,	
lisboa:	Sá	da	Costa,	1987,	134	–	8	[parecer]
5.	Comissão	Nacional	da	língua	Portuguesa	
(CNalP),	“Parecer	sobre	o	ante-projecto	de	Bases	
da	ortografia	Unificada	da	língua	Portuguesa	
(1988)	elaborado	pela	academia	das	Ciências	de	
lisboa”,	1989	[parecer]
6.	direcção	Geral	do	Ensino	Básico	e	Secundário,	
“apreciação	do	«Parecer	sobre	o	acordo	
ortográfico	da	língua	Portuguesa»	(1990)	
elaborado	pelo	Coordenador	da	CNalP,	Prof.	
doutor	vítor	Manuel	aguiar	e	Silva”,	1991	[parecer]
7.	associação	Portuguesa	de	linguística,	“Parecer	
sobre	as	consequências	da	entrada	em	vigor	do	
acordo	ortográfico	de	1990”,	2005	[emitido	no	
âmbito	de	consultas	do	instituto	Camões,	depois	
de	assinado	o	Protocolo	Modificativo	de	2004]
8.	ivo	Castro	(Prof.	Catedrático	de	linguística,	da	
Fac.	de	letras	da	Universidade	de	lisboa),	“Parecer”,	
2005	[emitido	no	âmbito	de	consultas	do	
instituto	Camões,	depois	de	assinado	o	Protocolo	
Modificativo	de	2004]
9.	associação	Portuguesa	de	Editores	e	livreiros,	
“Parecer	sobre	o	acordo	ortográfico”,	2008	
[parecer]

10.	José	de	almeida	Moura	(filólogo	e	gramático),	
“a	Consolidação	da	ortografia	do	Português”,	2008	
(publ.	in	Boletim	da	academia	internacional	da	
Cultura	Portuguesa	N.º	35,	2008,	79	-	90)	[artigo/
parecer]
11.	João	andrade	Peres	(Prof.	Catedrático	de	
linguística,	da	Fac.	de	letras	da	Universidade	de	
lisboa),	“Breve	parecer	sobre	a	entrada	em	vigor	do	
acordo	ortográfico	de	1990”,	2008	[parecer]
12.	Parecer	do	instituto	de	linguística	teórica	e	
Computacional	(iltEC),	ass.	Maria	Helena	Mateus,	
2005
13.	vasco	Graça	Moura,	«acordo	ortográfico:	a	
Perspectiva	do	desastre»,	lisboa:	alêtheia	Editores,	
2008
14.	antónio	Emiliano,	Foi	você	que	pediu	um	
acordo	ortográfico?,	lisboa:	Guimarães	Editores,	
2008	(opúsculos,	001)
15.	antónio	Emiliano	(Prof.	auxiliar	agregado	de	
linguística,	Fac.	de	Ciências	Sociais	e	Humanas	
da	UNl),	Uma	reforma	ortográfica	inexplicável:	
comentário	razoado	dos	fundamentos	técnicos	do	
acordo	ortográfico	da	língua	Portuguesa	(1990)	
—	parecer,	2008	[anexos]
16.	antónio	Emiliano,	“o	Fim	da	ortografia”,	
Guimarães	Editores,	2008
17.	Francisco	Miguel	valada,	”demanda,	deriva,	
desastre:	os	três	dês	do	acordo	ortográfico”,	
textiverso,	2009
18.	antónio	Emiliano,	“apologia	do	desacordo	
ortográfico.	textos	de	intervenção	em	defesa	da	
língua	portuguesa	contra	o	acordo	ortográfico	de	
1990”,	verbo,	2010
19.	relatório	final	da	12.ª	Comissão	Parlamentar	
(ética,	Cultura	e	Sociedade)	sobre	a	Petição	Nº	
495/X/3,	da	autoria	do	deputado-relator	Feliciano	
Barreiras	duarte,	8/4/2009
20.	Fernando	Paulo	Baptista,	“’SoS’	pelas	matrizes	
profundas	da	língua	Portuguesa...	pela	promoção	
da	‘literacia’	cultural	e	científica...	[...]”.
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de se afirmar como um instrumento coloni-
zador, à procura de expansionismo comer-
cial, só porque pretende tornar-se mais ou 
menos bicéfalo, imitando o consulado repu-
blicano de Roma.»
José de Almeida Moura: A Consolidação da 
Ortografia do Português, 2008 [10].

«Pergunta-se, legitimamente: para quê rati-
ficar um Acordo que prevê facultatividades 
e insurgir-se contra a dupla ortografia no 
espírito, quando na forma se a promove? 
Em suma, diz-se uma coisa, mas faz-se o seu 
contrário. Pior, acrescentam-se à realidade 
actual diferentes grafias para a mesma pa-
lavra. Considere-se a tese de Ivo Castro e Inês 
Duarte (em boa hora ressuscitada por Vasco 
Graça Moura), segundo a qual “a facultati-
vidade é, por definição, contrária à própria 
ideia de normalização gráfica de ortografia” 
e concluir-se-á que, admitindo claramente a 
existência das facultatividades, o texto do 
Acordo mina o conceito de normalização 
que pretende legitimar.»
Francisco Miguel Valada: Demanda, Deriva, 
Desastre — os Três Dês do Acordo Ortográ-
fico, Textiverso, 2009. Noviómago (Nijme-
gen), Países Baixos, 9 de Agosto de 2013. n
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Prémio 
NacioNal de 
Saúde 2013
No dia 7 de Abril, Levi Guerra 
recebeu o Prémio Nacional de 
Saúde. O Conselho Regional 
do Norte da OM felicita este 
notável médico e professor 
da academia portuense pelo 
seu extraordinário percurso 
profissional e publica um 
excerto de uma entrevista, cuja 
versão integral está publicada 
no portal Nortemedico.pt. Neste 
diálogo, o médico responsável 
pelo primeiro tratamento de 
doentes renais crónicos no Norte 
de Portugal recupera os episódios 
mais marcantes da carreira, 
fala de valores, do respeito pelos 
mestres e do estado do país. Sobre 
o prémio diz tratar-se de “uma 
coisa jubilosa”.
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“A minha vida 
sai das minhas 
convicções”

Médico, cientista, professor, investigador, 
artista plástico, director, adminis-
trador. Em qual destas facetas se revê 

primordialmente?
Como médico, sempre. Foi a minha vocação desde 
a infância. Quis ser médico, quando no pensamento 
da família estaria continuar a actividade comercial 
que desenvolvia. Estive doente, com oito anos, e a 
impressão de alívio que a entrada do médico trans-
mitiu à minha mãe deu-me essa vocação. Ser médico 
passou a ser uma aspiração. Nessa idade precoce. 

Como é que amadureceu essa vocação, não ha-
vendo tradição familiar na Medicina?
Acabei a quarta classe com distinção, num exame 
que era marcante naquela época. Uma professora 
no júri disse: “este rapaz em de continuar”. Tinha e 
tenho um irmão mais velho, que seria o destinado 
a seguir um curso superior. A família acedeu [ao 
pedido da professora] e, em vez de ir para a Escola 
Comercial e Industrial de Águeda, fui para o Colégio 
S. Bernardo. Fiz a admissão aos liceus, continuei 
até ao sexto ano e vim para o Liceu D. Manuel II, 
aqui no Porto. Quando acabei o sétimo ano, tive 
dispensa das provas de aptidão à universidade e 
foi então a altura de 
escolher para onde ir. 
O meu irmão tinha 
ido para Engenharia 
no Porto e o meu pai 
pôs-me um problema: 
“se fosses para Enge-
nharia, estavas com o 
teu irmão. No futuro 
podiam ajudar-se um 
ao outro…”. Eu não 
lhe disse que sim, nem que não. No dia seguinte vim 
para o Porto, fui directo à Faculdade de Medicina e 
inscrevi-me. Esta foi a prova maior de que era uma 
determinação que nunca perdi de vista. O curso 
médico foi óptimo, acabei com uma das quatro me-
lhores classificações, que foram todas iguais. 

O que é ficou dos tempos na Escola Primária e no 
Colégio S. Bernardo em Águeda?
Ficou muita coisa. Primeiro, uma grande marca de 
seriedade. Ajudei os meus pais na mercearia – e tí-
nhamos uma bomba de gasolina – e ali não se tirava 
um centilitro ao azeite que se servia, nem um grama 
ao que se pesava. Era uma casa íntegra. Outra men-
sagem importante que ficou: trabalhar naquilo que 
temos, sem olhar para os outros. Não estar a pautar 
a nossa actividade em função daquilo que os outros 
fazem. 

Seguir um caminho próprio…
Sim. Os meus pais nunca foram invejosos, nem es-
tavam a procurar disputar freguesias. Isso foi muito 
marcante. Na Escola Primária, marcou-me a figura 
do meu professor primário, Francisco Oleastro, um 
homem da justiça social – e não apenas da equidade 
– que foi um exemplo para toda a vida. Águeda fica 
como uma terra mítica para mim. 

Licenciou-se em 1955 e foi logo convidado 
para ser assistente. Tinha ambição em ser um 
académico?
Fui surpreendido pelo convite. Confesso que não 
era uma ambição que tinha antes. Fui para assistente 
de Anatomia, durante seis anos. Mais tarde para a 
Biologia Médica, para depois terminar, já nos anos 
80, no ensino a clínica médica e especificamente 
na nefrologia. Tive de compatibilizar a carreira do-
cente com a carreira hospitalar, tendo tido sempre 
a oportunidade de seguir ambas em paralelo. Toda 
a minha preparação médica foi feita no Hospital 
Santo António. Em 64 parti para os Estados Unidos, 
onde estive três anos. Antes estive em França, onde 
teve início a actividade ligada ao rim. Em 1968 fize-
mos a primeira diálise em doentes renais crónicos 
terminais, até essa altura era impossível de fazer. 
Num doente chamado António Carneiro, instrutor 
de condução. 

Esse pioneirismo na diálise renal é a sua obra de 
arte na Medicina?
Poder-se-á dizer que sim. É uma liderança que as-
sumo, mas que não fiz só. Tive o apoio de um grande 
homem que foi o Dr. Domingos Braga da Cruz, en-

quanto Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia e di-
rector clínico do Hospital 
S. António, e do Dr. João 
de Melo Soares, enquanto 
director do serviço de Me-
dicina e que destacou duas 
pessoas para me auxiliar: 
a Drª. Eva Xavier e o Dr. 
Serafim Santos Guima-
rães, entretanto falecido. 

Ninguém faz nada só. A pessoa tem ou não capaci-
dade de agregar a si pessoas e conduzi-las de forma 
cooperativa.

Para um médico ainda em início de carreira, 
como era chegar a Paris e aos Estados Unidos nos 
anos 60? Uma realidade, certamente, bem mais 
assimétrica do que a de hoje…
Desde logo, teve o seu quê de épico. Mas essas ex-
periências marcam, sobretudo, uma grande deter-
minação que eu tive. Era a grande oportunidade de 
procurar a melhor formação possível. O que entendi 
cedo é que as pessoas têm de optar entre a formação 
e a posição. Eu sempre escolhi a formação antes da 
posição. Não ter a preocupação de viver para ter 
um lugar, mas pelo contrário, tendo a percepção da 
infinitude do nosso desconhecimento, tinha consci-
ência de que crescer na formação, no conhecimento 
e na experiência seria a melhor forma de servir de-
pois. Foi isso que me conduziu. Pergunta-me como 
foi este choque? Não é fácil enfrentar os ambientes 
estrangeiros e eu enfrentei muitos, sucessivamente. 
Mas ninguém tenha dúvidas de que a ida para o es-
trangeiro é muito importante para a nossa formação. 
Se os nossos jovens podem ir para o estrangeiro, 
ou têm de ir porque não têm condições cá, eu digo 
‘vão’. Vão, preparem-se e depois não tenham medo 



“Aquilo a 
que mais sou 
sensível é à 
gratidão e 
também à 
ingratidão”
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de vir. Porque vindo preparados, estão 
aptos para exercer onde quer que seja, e 
vencerão.

A figura de Abel Salazar desperta-lhe 
admiração, pelo que sei. O que é que 
inspira a sua memória?
A grande inspiração de Abel Salazar é a 
figura de um criador, de um homem de 
rara inteligência, de raras aptidões e de 
grande personalidade. Simultaneamente 
foi um homem de grande coerência nas 
suas convicções, de natureza filosófica, 
política. Admiro a sua obra científica, 
que marcou pela originalidade no campo 
da histologia humana. Tem depois todo 
o componente artístico. Ele foi um artista 
de raríssimas qualidades. 

Vê-se como um continuador do legado 
de Abel Salazar, ou apenas admirador?
Apenas como admirador. Não me posso 
comparar a ele. Nunca pretendi naquilo 
que fiz, mesmo nas artes, ir atrás ou à 
procura de quem quer que fosse. A mi-
nha vida sai das minhas convicções. Sou 
o que sou. 

Faz questão de invocar os seus mes-
tres. Há pouco recordou o seu professor primário 
e sei que o convidou para assistir à prova de dou-
toramento. Por que é que o fez? 
Porque acho que a gratidão é a maior das virtudes. 
Eu não fui nada por mim só; tudo o que recebi foi 
dos meus professores. A missão de todos os profes-
sores que tive desperta uma gratidão que não me 
canso de exaltar. Aquilo a que mais sou sensível é à 
gratidão e, se quiser, também à ingratidão. Também 
é preciso apreciar o valor da gratidão quando se é 
objecto da falta dela. E ao longo da vida tive muita 
gente grata e muitos amigos, mas também tive o 
amargo travo da ingratidão. Isso faz parte da vida.

Teve alguma militância política? Li numa entre-
vista anterior sua que não é um terreno onde 
aprecie movimentar-se…
Estive muito próximo de Francisco Sá Carneiro, de 
quem era amigo. Quando fundou o partido, apesar 
de estar em Moçambique, ele inscreveu-me. Conti-
nuo filiado do PSD. A actividade política, per si, não 
me encanta porque é muito exigente, mas a partici-
pação é um dever. Nunca me neguei a dar um con-
tributo em coisas que tinham repercussão política. 

Introduzi este tema para perceber o seguinte: 
como avalia a realidade política e social que o 
país atravessa?
Suponho que ninguém pode estar satisfeito. As ra-
zões estão mais do que ditas por toda a gente. Não 
nos podemos esquecer que estamos num país muito 
melhor do que há anos atrás. O que o país mais de-
seja é aceitar-se como é, mas sobretudo ter confiança 
nos seus políticos, na sua competência ou no seu 
comportamento. 

Estamos carentes de gente competente?

Temos muita gente competente no país, mas o que se 
vai percebendo é que essa gente muito competente 
não vai para a política. E é capaz de fazer falta. Mas 
acredito que o país precisa de recuperar prestígio, os 
políticos precisam de ganhar esse prestígio. A mim 
dói-me muito ver alguém que esteve a representar 
Portugal ser vexado, caluniado, insultado. Custa ver 
que as pessoas têm tendência de ver só o mal e não 
procuram ver o que alguém fez de bem. 

Há pouco falou de tolerância. Somos uma socie-
dade intolerante?
Não somos maduramente tolerantes. Não temos 
uma educação de tolerância. O povo português, em 
alguns aspectos, tem de rever a sua posição. Por 
exemplo, em certos oportunismos que não vão pela 
linha da competência. Vai-se afirmando por aí uma 
enorme influência das influências. Nos Estados Uni-
dos, havia tanta sensibilidade a essas situações que 
na Washington University, em St. Louis, ninguém 
entrava para funcionário de um determinado depar-
tamento que fosse parente, amigo ou conhecido do 
director. Esta isenção tem de existir e tem de se cul-
tivar. O povo, na sua raiz, precisa desta causa exem-
plar, desta isenção, do culto do desprendimento. A 
vida humana não é para ter mais, é para a pessoa 
ser mais. Temos de crescer na tolerância e no res-
peito pelo próximo. Temos de ter o desejo de ama-
durecermos, não apenas no sentido de criticar, mas 
também no sentido de não sermos oportunistas, de 
não irmos em golpes, de não fazer do lucro e do ter, 
a razão de existir. 

O Professor é um defensor da integração da po-
pulação mais velha na sociedade. Sente-se me-
lindrado quando ouve expressões como o “cisma 
grisalho” e se assiste a um certo desprezo pelos 
idosos?
Diria que existe [esse desprezo]. As pessoas refor-
madas perdem estatuto, salvo raras excepções. Isso 
é objectivamente mau. O tal “cisma” reflecte um 
litígio entre gerações, que parte de uma abordagem 
errada. Nenhum idoso, olhando para os seus filhos, 
não quererá que eles subam. Nenhum dos filhos, 
amantes dos seus pais e avôs, quererão vê-los postos 
de lado. A minha posição é clara: um idoso deve 
atingir uma idade de reforma, mas deve ser-lhe dada 
a oportunidade de continuar ligado à instituição em 
que trabalha, se assim quiser. Não há lugar, para 
mim, a litígio nenhum entre gerações. O que há é 
lugar a uma complementaridade útil. 

É esse o princípio de uma sociedade 
inter-geracional…
Claro. E há uma aprendizagem, um saber que não 
são os livros que ensinam. É a experiência da vida. 
Perder isso, é uma grande perda para a sociedade. 
Nós devíamos ter, em todo o lado, senados com es-
tas pessoas, para as ouvir. Acho que há uma perda 
quando a estrutura social olha para eles apenas 
preocupada em arranjar lares de terceira idade ou 
centros de dia onde eles definham. Morrem a curto 
prazo. E são vistos como um peso pelo Estado, quase 
diria que indesejável. Isso tem de ser evitado. 



No	dia	Mundial	da	Saúde	foi	 igualmente	dis-
tinguido	o	director	da	Faculdade	de	Medicina	
da	Universidade	do	Porto	(FMUP).	agostinho	

Marques	recebeu	a	Medalha	de	Serviços	distintos,	Grau	
ouro,	do	Ministério	da	Saúde,	como	corolário	de	uma	
carreira	de	40	anos	dedicados	à	Medicina,	à	Pneumolo-
gia	e	à	academia	Portuense.	
Professor	catedrático	e	responsável	pela	FMUP	desde	
2007,	agostinho	Marques	é	igualmente	diretor	do	ser-
viço	de	Pneumologia	do	Centro	Hospitalar	de	S.	João	há	
22	anos,	área	de	especialidade	onde	se	notabilizou	na	
luta	contra	a	tuberculose	numa	época	em	que	a	pato-
logia	apresentava	elevada	taxa	de	incidência	na	popu-
lação	portuguesa.	o	combate	ao	tabagismo	e	ao	cancro	
do	pulmão	foram	outras	das	causas	a	que	dedicou	a	sua	
intervenção	pública,	incontornavelmente	marcada	pelo	
enorme	contributo	que	prestou	à	formação	médica.	
Sob	a	sua	direcção,	a	FMUP	concretizou	uma	ambição	
com	mais	de	uma	década:	a	abertura	do	Centro	de	in-
vestigação	Médica,	em	2012,	e	a	respectiva	integração	
com	a	faculdade.	
o	Ministério	da	Saúde	salientou	ainda	o	papel	de	agos-
tinho	Marques	na	“intervenção	pública	ao	serviço	da	
saúde	 dos	 portugueses,	 nos	 mais	 variados	 fóruns”,	
contribuindo	em	grande	escala	para	o	cumprimento	de	
uma	das	missões	que	definiu	para	a	FMUP:	promover	a	
Educação	para	a	Saúde,	numa	lógica	de	estreitamento	
de	relações	entre	a	comunidade	médico-científica	e	a	
sociedade.	Com	a	sua	equipa	da	FMUP,	o	director	conso-
lidou	a	“parceria	privilegiada	com	o	CHSJ	como	hospital	
nuclear	da	região,	reforçando	uma	identidade	histórica	e	
essencial	para	a	prossecução	de	uma	missão	e	objetivo	
primeiro	de	uma	instituição	de	ensino	médico	de	exce-
lência”,	assinalou	a	tutela.	
o	Conselho	regional	do	Norte	da	ordem	dos	Médicos	
felicita	publicamente	o	Prof.	agostinho	Marques	pelo	
enorme	contributo	que	presta	à	Medicina	e	à	sua	espe-
cialidade,	assim	como	pelo	seu	empenho	na	articulação	
entre	a	formação	médica	pré	e	pós-graduada.	n

agOstinhO marques
distinguido pelo 
Ministério  
da Saúde
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Mas que solução pode ser encontrada?
As pessoas antes de se reformarem, devem pensar 
na sua reforma, devem preparar-se para isso. Há 
profissões em que se pode continuar a trabalhar. 
Eu sou jubilado e continuo a ir ao meu consultó-
rio. Ainda ontem tive o consultório cheio. Depois 
há que perceber que a pessoa entra numa idade de 
ouro, se estiver preparada para isso. Como é que a 
pessoa mais velha pode manter a frescura depois 
da reforma? Criando estímulos intelectuais, o mais 
agradáveis possíveis. Cultivando a alegria. É funda-
mental ir ao essencial dos estímulos, que devem ser 
coisas que nos alegrem. A leitura e a escrita. São fun-
damentais para manter a higiene cerebral da pessoa. 

Foi a procura desses estímulos intelectuais que o 
conduziram às artes plásticas nos anos 80?
Foi por outro facto. Em 1979 voltei a Portugal para 
o ensino das clínicas. E na clínica eu sabia que não 
ia ter um laboratório, ao contrário do que tinha nos 
Estados Unidos. Foi nessa altura que a pintura me 
surgiu, porque percebi que o meu tempo laborato-
rial  poderia ser substituído pela pintura de quadros.

O que mais o foi seduzindo na pintura, além 
desse preenchimento interior?
Embora tenha algumas coisas intimistas, eu estou 
mais ligado à interpretação do exterior. O expressio-
nismo humano, a paisagem, as pessoas. Tudo isso 
tem sido motivo para eu pintar. 

Mantém a mesma energia e disponibilidade para 
criar?
Graças a Deus, na saúde que tenho vou pintando, se 
não todos os dias, quase. Como leio, como escrevo, 
como cumpro a responsabilidade ligada ao Instituto 
D. António Ferreira Gomes, onde temos cerca de 
450 pessoas e um grupo magnífico de professores. 
Procuramos dar a orientação daquilo que disse há 
pouco: levar as pessoas a produzir. Por isso publi-
camos anualmente a revista onde a produtividade 
dessas pessoas está patente. 

Ficou surpreendido pela atribuição do Prémio 
Nacional de Saúde 2013?
Não pensava nisso. Quando fui motivado a concor-
rer, não estava a contar. Por mim, não o tinha feito. 
Não é querer ser modesto, mas é a realidade. Só 
quando me falaram, recordando o pioneirismo na 
nefrologia – que eu aceito naquele plano muito res-
peitador, de que ninguém é só – e o meu currículo, 
é que tive verdadeira consciência da dimensão do 
prémio. Como lhe disse, nunca pensei em prémios, 
ou posições. As coisas aconteceram assim. 

Mas ficou, certamente, satisfeito com este 
reconhecimento…
Com certeza que sim. Foi uma coisa jubilosa. É algo 
que fica como património para a família, para os 
meus filhos e netos, para os amigos e companheiros 
de percurso, sem esquecer os meus Mestres. n

o	texto	integral	desta	entrevista	está	disponível	em	
“www.nortemedico.pt”



Na primeira “Recepção aos 
Internos” de Vila Real, de-
zenas de jovens médicos 
registaram a disponibi-
lidade da Ordem para os 
apoiar na fase inicial da 
carreira e também o con-
vite para participarem 
mais activamente na 
vida da instituição que os 
representa. Miguel Gui-
marães e Margaria Faria 
consideraram excelente 
este encontro por cumprir 
com o objectivo de ver uma 
Ordem mais próxima dos 
médicos. 

Sangue novo  
em trás-os-Montes

distritO médicO de 
vila real prOmOveu 
recepçãO aOs 
internOs
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Dezenas de jovens 
médicos respon-
deram ao con-
vite do Distrito 

Médico de Vila Real para a 
primeira “Recepção aos In-
ternos” promovida pela ins-
tituição, uma iniciativa que 
teve por objectivo acolher to-
dos os colegas que iniciaram 
em 2014 o Ano Comum e o 
Internato de Especialidade na 
área de referência do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (CHTMAD).
Margarida Faria, presidente 
do Conselho Distrital de 
Vila Real, deu início à sessão 
constatando tratar-se de uma 
“excelente oportunidade” 
para estreitar relações com 
os jovens colegas que, frisou, 
“vêm nalguns casos pela pri-
meira vez a este distrito”. “A 
Ordem vê com grande agrado 
a vossa presença e está disponível para vos prestar 
todo o apoio necessário neste início de carreira”, 
acrescentou a dirigente, fazendo questão de colocar 
à disposição dos internos as instalações distritais. 
Novo dirigente do Conselho Regional do Norte 
(CRN), Rui Capucho foi um dos oradores convida-
dos a reflectir sobre o período de formação especia-
lizada e começou por recordar que esse período tem 
uma vocação essencialmente formativa. “O grande 
objectivo é a vossa formação como especialistas 
e aquisição de competências. É para aprender fa-
zendo”, clarificou, acrescentando que, apesar dos 
internos serem “funcionários de uma casa, estão 
lá para aprender e ganhar, progressivamente, a sua 
autonomia”. 
Este enquadramento, no entanto, nem sempre é 
respeitado pelas instituições. Rui Capucho lembrou 



que os internos são muitas vezes 
vistos como “mão-de-obra barata” 
e usados para “tapar buracos dos 
especialistas”. “As administrações 
pressionam para que os internos 
produzam mais do que deviam 
fazer, pondo de parte a vertente 
formativa”, aprofundou. Nesse 
sentido, o especialista em Saúde 
Pública aconselhou os jovens co-
legas a recorrerem, sempre que 
os abusos se verificarem, às ins-
tâncias que tutelam o internato 
médico. 
A sessão prosseguiu com a inter-
venção de Fernando Salvador, 
especialista em Medicina Interna, 
que descreveu em pormenor a 
realidade do CHTMAD. O cen-

tro hospitalar tem uma área de influência que se 
estende por 34 concelhos e mais de 420 mil ha-
bitantes, sendo constituído por quatro unidades 
hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em Vila Real, 
o Hospital D. Luiz I, em Peso da Régua, o Hospital 
Distrital de Chaves e o Hospital de Proximidade de 
Lamego. A mesma área de intervenção, mas no âm-
bito dos Cuidados de Saúde Primários, foi também 
descrita por Bela Alice Costa, interna de Medicina 
Geral e Familiar. 
Os internos tiveram ainda direito a uma sessão de 
esclarecimento com a consultora jurídica da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Entre 
a “vastíssima legislação” referente à formação pós-
-graduada, Inês Folhadela aconselhou a consulta de 
dois diplomas principais: o Decreto-Lei 203/2004, 

alterado pelo Decreto-Lei 45/2009, que define os 
períodos de formação e a aquisição de autono-
mia técnica, entre outras matérias; e a Portaria n.º 
251/2011, que estabelece o novo Regulamento do 
Internato Médico. 
Numa nota introdutória, a jurista recordou aos mé-
dicos internos que a relação laboral que mantêm 
com o Estado é decorrente de um contrato de fun-
ção pública, por tempo indeterminado até ao final 
da formação. “Independentemente de se tratar de 
um Centro Hospitalar E.P.E., que se rege por direito 
privado, vocês são abrangidos pelo direito público”, 
salientou. Numa segunda chamada de atenção, Inês 
Folhadela lembrou que os internos “devem dedi-
car todo o vosso tempo de trabalho à formação de 
especialidade”, o que “significa que qualquer situa-
ção em que pretendam fazer uma urgência externa 
requer autorização expressa, sob pena de serem 
objecto de processo disciplinar”.  
O encontrou com cerca de duas dezenas de jovens 
profissionais foi “extraordinariamente positivo” 
na opinião de Miguel Guimarães. O presidente do 
Conselho Regional do Norte, no encerramento da 
sessão, considerou que este tipo de iniciativas vai 
ao encontro do objectivo de ter uma Ordem “mais 
próxima dos Médicos” e capaz de “ouvir mais os 
seus associados”. “Vocês também têm de participar 
mais nas actividades da Ordem. Discutam casos 
clínicos, problemas socioprofissionais neste espaço. 
Encontrem-se, porque o horário da sede é aquele 
que vocês quiserem”, convidou o dirigente. 
Miguel Guimarães deixou uma palavra de incentivo 
aos internos, lembrando que “são os que mais traba-
lham nos hospitais” e que merecem um apoio mais 
próximo da instituição que os representa. n
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No início da apresentação 
oficial do Centro de Inves-
tigação Clínica (CIC), Cas-

tanheira Nunes deixou claro que o 
objectivo da Administração Regio-
nal de Saúde do Norte (ARS Norte) 
ao lançar este projecto é o de acom-
panhar uma área cada vez mais 

relevante do ponto de vista económico e social. 
“Queremos pertencer a este grupo, porque estamos 
convictos de que a investigação clínica contribui 
de forma estratégica para a melhoria da saúde das 
populações”, enfatizou o presidente do Conselho 
Directivo.
O CIC funcionará em articulação com as centenas 
de unidades que integram a rede de prestação de 
cuidados da ARS Norte e irá beneficiar da experi-
ência adquirida da Blueclinical, parceira técnica do 
projecto. O director executivo da empresa especia-
lizada em ensaios clínicos, Luís Almeida, falou de 
uma “revolução” em curso no sector da Investigação 
e Desenvolvimento aplicado ao sector da Saúde, 
com especial enfoque na indústria farmacêutica. 

“Neste momento, em termos de medicamentos em 
fase de ensaio clínico activo, temos 5800 em todo 
o mundo. Entram no mercado, em média, 30 a 40 
medicamentos novos por ano”, enunciou, acrescen-
tando que o modelo em vigor é “muito mais tecno-
lógico e favorável à abundância”. 
Esta realidade, no entanto, não é acompanhada no 
nosso país. A média nos países da União Europeia, 
revelou Luís Almeida, situa-se nos 4400 ensaios clí-
nicos. Em Portugal, nos três primeiros trimestres de 
2013 foram submetidos ao Infarmed apenas 90 pro-
jectos e, de acordo com um estudo realizado pela 
consultora Pricewaterhouse Coopers, o mercado 
nacional de ensaios clínicos não ultrapassa os 36 
milhões de euros. “Em vez de crescer, estamos a de-
crescer ou a estagnar. Há uma grande oportunidade 
para evoluir, dado que estaremos abaixo de 10% 
daquilo que é a média europeia de investimento per 
capita em investigação”, salientou o responsável da 
Blueclinical. 
Para Luís Almeida, estão reunidas as condições 
para dar um passo em frente neste sector. A capa-
cidade “quase ilimitada” de processar e armazenar 

informação irá contribuir para “gerar 
conhecimento”. “Medir a qualidade 
e o custo dos cuidados de saúde” ou 
proceder a uma “farmacovigilância 
activa” são objectivos ao alcance do 
projecto do CIC. “O futuro é brilhante 
à nossa frente”, concluiu o director 
executivo. 
A Ordem dos Médicos, através do 
Conselho Regional do Norte, as-
sociou-se à apresentação do CIC. O 
presidente, Miguel Guimarães, con-
siderou a iniciativa da ARS Norte “ab-
solutamente meritória” e sublinhou 
o seu potencial para não apenas en-
contrar novas soluções científicas, 

mas também para “aferir se aquilo que fazemos em 
termos assistenciais está ou não correcto e onde 
podemos melhorar”. 
O dirigente lembrou também que a investigação 
clínica pode e deve ser olhada como uma saída pro-
fissional para os médicos. “A maior parte dos jovens 
médicos quer acompanhar doentes e fazer activi-
dade clínica. Mas a investigação precisa de médicos 
e estou convencido de que pode constituir uma 
alternativa interessante num mercado de trabalho 
cada vez mais difícil”. 
Rui Cernadas, um dos principais mentores do CIC 
na ARS Norte, reforçou a percepção de que “existe 
espaço de crescimento nos ensaios clínicos”. O vice-
-presidente do Conselho Directivo concluiu que “é 
urgente agir” neste sector e que “vale a pena apos-
tar num centro de investigação clínica verdadeira-
mente funcional e eficiente”, à semelhança de outros 
já existentes em Portugal. “Este centro visa a profis-
sionalização da unidade de investigação, abre por-
tas a entidades estrangeiras, permite-nos integrar 
recursos e estruturas e avança na formação e certifi-
cação dos investigadores”, resumiu o responsável. n

A ARS Norte apresentou, no dia 
5 de Fevereiro, um novo pro-
jecto de apoio à investigação e 
ensaios clínicos. O Centro de In-
vestigação Clínica é a unidade 
resultante de uma parceria com 
a Blueclinical que pretende 
incentivar os profissionais e 
as unidades de saúde a desen-
volver actividades nesta área. 
O presidente do CRNOM parti-
cipou nesta apresentação. 

ARS Norte 
apresenta Centro 
de Investigação 
Clínica 
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No dia 19 de Fevereiro 
teve lugar na SRNOM 
um encontro promo-
vido pela Associação 
Nacional de Unidades 
de Saúde Familiar (USF-
-AN) para debater as 
“ameaças e as oportu-
nidades” do processo de contratualização 
para 2014. Bernardo Vilas Boas defendeu que 
os indicadores definidos pelas administra-
ções devem reflectir critérios de qualidade 
técnico-científica e contribuir para obtenção 
de ganhos em saúde.  O CRN fez-se repre-
sentar pelo Prof. Alberto Pinto Hespanhol.

encontro que contou com a pre-
sença de mais de 300 profissio-
nais das USF da região Norte. 
“Contratualizar deve ser uma 
forma de os profissionais e a 
administração negociarem ob-
jectivos e metas que vão benefi-
ciar os cidadãos”, começou por 
sublinhar o responsável. Actu-
almente, de acordo com Vilas 
Boas, a experiência deste tipo 
de negociação nas 400 equipas 
de USF existentes “é a melhor 
que existe no país” ao nível da 
prestação de cuidados de saúde, 
ultrapassando claramente o mé-
todo seguido a nível hospitalar. 
“Estamos a aplicar o Plano Na-
cional de Saúde à realidade local, 
nos grandes objectivos de pre-
venção da doença e promoção 
da saúde”, acrescentou. 
Não obstante, o presidente da 
USF-AN entende que a contratu-
alização baseada em indicadores 
deve reflectir uma preocupação 
superior: “Servir a saúde”. “An-
tes de acontecer contratualiza-
ção, tem de haver diagnóstico, 

conhecimento da realidade da população que servi-
mos, das suas necessidades”, acrescentou Bernardo 
Vilas Boas, deixando uma nota final relativamente à 
qualidade dos indicadores: “Aquilo que vai medir o 
nosso trabalho só faz sentido se tiver fundamenta-
ção técnico-científica”.
José Luís Fernandes, coordenador da USF Nova 
Salus em Gaia, apresentou a perspectiva daquelas 
unidades funcionais sobre a contratualização. Para 
o responsável, “as metas devem ser exigentes mas 
exequíveis” e a actividade das USF não pode ser 
baseada “apenas em indicadores”. A adequação do 
sistema informático também mereceu um forte re-
paro: “São 10 programas que um médico de família 
pode abrir durante uma consulta. Com as Normas 
de Orientação Clínica da DGS e tanto programa in-
formático, não sei quando é que vamos poder fazer 
a consulta”. 
Na perspectiva dos Agrupamentos de Centros de 
Saúde (ACES), Carlos Nunes defendeu que a con-
tratualização “deverá ser exigente, mas numa base 
win-win”. Ou seja, num modelo vantajoso para am-
bas as partes. O director do ACES Gondomar con-
siderou ainda que as alterações da metodologia para 
2014 tornam o processo mais burocrático e retiram 
autonomia aos agrupamentos. 
Na síntese publicada na sua página oficial, a USF-
-AN exige que seja feita “uma clarificação de todo o 
processo de contratualização, com a divulgação dos 
fundamentos técnico-científicos em que se baseia a 
metodologia adoptada, nomeadamente em relação 
aos critérios de selecção dos indicadores e à respec-
tiva ponderação atribuída”. n
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A USF-AN pretende que o processo de con-
tratualização na área dos cuidados de saúde 
primários seja mais transparente, respeite 

critérios técnicos e científicos e contribua para me-
lhorar a saúde da população. Estas foram as linhas 
gerais da intervenção que Bernardo Vilas Boas, pre-
sidente da associação, proferiu na abertura deste 

Indicadores 
devem reflectir 
ganhos de 
saúde
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uSf-an e a 
Contratualização 



ConvívioS 
CientífiCoS CMep

envelhecimentO, 
exercíciO e 
fadiga

A Clínica Médica do Exercício do Porto 
(CMEP), com o apoio do Conselho Regional 
do Norte, realizou dois novos Convívios 
Científicos na SRNOM. “Envelhecimento e 
Doença Cardiovascular”, pelo cardiologista 
João Freitas, e “Fadiga no Século XXI”, pelo 
director clínico da CMEP, Jaime Milheiro, 
foram os temas escolhidos.

No 34º Conv ív io 
Científico, realizado 
a 13 de Fevereiro, o 
cardiologista João 

Freitas foi o convidado de uma 
sessão que visou refectir sobre a 
relação existente entre o envelhe-
cimento, as doenças cardiovascu-
lares e o exercício físico. A ques-
tão demográfica foi o primeiro 
ângulo de análise do convidado. 
João Freitas lembrou que o au-
mento exponencial da população 
com mais de 65 anos poderá re-
presentar um problema acrescido 
em termos de incidência das do-
enças cardiovasculares, uma vez 
que esta “aumenta brutalmente 
a partir dos 50 anos” e que “80% 
dos indivíduos que morrem de 
causa cardíaca têm mais de 65 
anos”
Neste quadro, a perda de fun-
ções orgânicas é acelerada “se 
não houver indução para o exer-
cício físico” e não for combatido 
o sedentarismo. “As pessoas co-
meçam a ficar inactivas. Não se 
levantam do sofá para mudar de 
canal, ou quando vão buscar o 
filho ou o neto à escola têm de 
parar à porta”, exemplificou o 
especialista. 
Ressalvando a dificuldade que 
existe em identificar quais as 
modificações resultantes do en-
velhecimento biológico “normal” 
e quais as que resultam do seden-
tarismo e dos hábitos de vida me-
nos saudáveis, João Freitas dei-
xou claro, no entanto, que “um 
envelhecimento bem-sucedido 
será aquele que tem uma perda 
fisiológica mínima e discreta, 
com preservação da função até 

idades avançadas”. No caso concreto da função car-
diovascular, as modificações mais relevantes decor-
rem “da acumulação de gordura nas artérias” e da 
“substituição de tecido muscular”, resultando em 
“artérias mais rígidas e que fornecem menos oxigé-
nio e nutrientes aos órgãos vitais”. É neste ponto que 
o exercício físico ajuda significativamente. 
João Freitas assinalou que “a capacidade funcional 
de um indivíduo com pouco mais de 60 anos é 
igual à capacidade funcional de outro, com pouco 
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mais de 30 anos, mas sedentário”. Ou 
seja, se um idoso fizer exercício físico 
regular e orientado, complementar a 
uma dieta saudável, “pode ver aumen-
tada em mais de 30 anos a sua capa-
cidade funcional”. Os benefícios são 
múltiplos, acrescentou o cardiologista: 
“perda de peso, redução da adiposi-
dade central, redução da pressão arte-
rial sistólica, aumento da capacidade 
aeróbica, aumento da sensibilidade à 
insulina, aumento da massa muscular 
e óssea, melhoria franca da qualidade 
de vida”. Para João Freitas, “a activi-
dade física moderada pode reduzir 
substancialmente o risco de morrer por 
doença cardíaca”, as contraindicações 
são muito escassas e só uma população 
muito restrita está impedida de a reali-

zar. Os programas de 
exercício devem, ide-
almente, incluir 150 
minutos por semana 
e juntar ao exercício 
aeróbico, o fortaleci-
mento muscular.  
A terminar, João Frei-
tas salientou que os 
médicos “devem ter a 
oportunidade e a res-
ponsabilidade de pro-
mover o exercício físico 
em idosos”, uma vez 
que são o público que 
“mais vai beneficiar”. 

 a fadiga no séc. xxi
No 35º Convívio Científico, rea-
lizado a 7 de Março último, Jaime 
Milheiro fez uma abordagem sisté-
mica dos novos motivos de fadiga 
relacionados, por um lado, com a 
longevidade e, por outro, com o am-
biente externo que rodeia o homem. 
“A Fadiga no Século XXI” foi o título 
da conferência. 
O director clínico da CMEP consi-
derou o tema “muito actual e trans-
versal às múltiplas especialidades”. 
Desde logo, pela relação que tem 
com “a perpetuação da vida hu-
mana” além da sua “programação 
inicial”, que coloca, na perspectiva 
de Jaime Milheiro, um problema de 
base: “as pessoas vão passar mais de 

metade da sua vida em carência 
hormonal”. Entender o doente 
de uma forma global, conhecer 
“a sua base mental e espiritual”, 
é o desafio que é colocado ao 
médico. 
Para o especialista, a fadiga “é 
um sinal de alarme”. A uma ge-
ração actual, “preguiçosa”, “nar-
cisista”, que vive num regime 
“singularitário” e com “distúr-
bios muito diferentes de pegar 
numa enxada”, juntam-se outras 
causas mais tradicionais: “ane-
mia, infecções víricas, uso de 
medicamentos, abuso de álcool, 
drogas de consumo social, insó-
nia, apneia de sono, mau aporte 
nutricional, alergias alimenta-
res”, entre outros. Jaime Milheiro 
lembrou algumas rotinas como 
a falta de exercício físico, o tra-
balho por turnos ou a ingestão 
de alimentos menos tradicionais, 
que favorecem o aparecimento 
de sintomas de fadiga. 
Como solução terapêutica, Jaime 
Milheiro defendeu a importância 
da reparação do sistema imune 
através de uma “abordagem 
hormonal”. “Quando se fala de 
fadiga crónica ou fibromialgia, 
pensem que ela pode ser uma 
incapacidade de produção de 
cortisol – os hipocortisolismos 

– que provoca fadiga e dor crónica, bem como into-
lerância ao stress”, esclareceu o médico fisiatra. 
Presente nesta sessão, o presidente do CRNOM, 
Miguel Guimarães, deixou um agradecimento a 
Jaime Milheiro pelo “brilhantismo” desta iniciativa 
conjunta com a CMEP e pelo facto de, através dela, 
ter imprimido “uma dinâmica que a SRNOM não 
tinha na área da promoção da saúde através da acti-
vidade científica”. n
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Centro Europeu de Excelência em Treino 
e Ensino. Este é o título que o Serviço 
de Anestesiologia do Centro Hospitalar 
do Porto ostenta desde o início do ano e 

que partilha com apenas 15 unidades hospitalares 
em toda a Europa, sendo o primeiro da Península 
Ibérica a consegui-lo. 
Com um quadro de 74 profissionais e 34 inter-
nos em formação específica, o serviço é um dos 
maiores do país nesta especialidade e um dos mais 

O primeirO 
“centrO de 
excelência” na 
península iBérica

O Serviço de Anestesiologia do Centro Hos-
pitalar do Porto foi distinguido como o pri-
meiro “Centro Europeu de Excelência em 
Treino e Ensino” na Península Ibérica. A 
acreditação foi atribuída pelo European 
Board of Anaesthesiology, com base em di-
ferentes parâmetros, desde o plano de for-
mação pós-graduado, o acesso à investigação 
e a ligação à Academia. Humberto Machado 
considera a formação “um desígnio” do ser-
viço que lidera.

Anestesia do 
Centro Hospitalar 
do Porto reconhecida 
internacionalmente
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Uma área fundamental na formação pós-graduada 
é a investigação. E também aqui, o Centro Hospi-
talar do Porto revela uma grande preocupação em 
colocar à disposição dos internos e restantes colegas 
as melhores condições. “É uma área que está em 
grande ebulição no serviço. Temos mais de 30 inter-
nos, cada um com as suas aspirações a publicarem 

um trabalho. Temos 
de dar-lhes resposta 
e, por isso, coloca-
mos pessoas na 
área da estatística e 
do planeamento da 
investigação”. 
Para Humber to 
Machado, a acredi-
tação internacional 
do serviço permite 
retirar três gran-
des benefícios. O 
primeiro ao nível 
da organização in-
terna, pelo facto de 
“estarmos dispos-
tos a olhar para nós 
próprios e discutir 
sobre aquilo que é 
crítico e pode cor-
rer menos bem”. O 
segundo é “a capa-

cidade de tentar evitar o erro que é evitável”, ao 
serem obrigados a “não saltarem determinados pas-
sos”. Finalmente, o “bom problema da investigação” 
que nasce da influência dos internos e atinge todo 
o serviço, independentemente do pouco tempo dis-
ponível dos profissionais. 

srnoM 
Membro consultivo ao Conselho Regional pelo Dis-
trito Médico do Porto, Jorge Marvão acolheu com 
satisfação este sinal de reconhecimento ao CHP. 
“É mais uma prova mensurável, que demonstra 
a qualidade elevada da generalidade da medicina 
portuguesa”, sublinha o anestesiologista, ele pró-
prio membro do serviço agora distinguido. Jorge 
Marvão acrescenta ser um “grande prazer e orgulho 
pessoal” integrar a equipa do CHP e considera que 
este prémio “é uma prova importante de reconheci-
mento do trabalho diário dos elementos do serviço”. 
“Deverá ser vista como uma motivação para conti-
nuar a inovar, fazendo ainda mais e melhor, naquilo 
que puder ser ainda optimizado”, conclui. n

procurados pelos jovens médicos para a respectiva 
especialização. Uma característica que, de resto, o 
director do serviço, Humberto Machado, sublinha 
ser uma preocupação de “há muitos anos”. 
O responsável considera o título do European Bo-
ard of Anaesthesiology um reflexo da forma como 
o serviço foi formatado para dar resposta às exi-

gências actuais da especialidade 
e dos próprios formandos. “Do 
ponto de vista da formação pós-
-graduada, temos vindo a organi-
zar formas muito reais e consis-
tentes de treino. Proporcionamos 
uma formação muito alicerçada 
nas grandes plataformas de se-
gurança na área dos doentes 
mais críticos. Os nossos internos 
saem com o internato e, simul-
taneamente, com cursos de su-
porte avançado de vida, trauma, 
manuseamento avançado da via 
aérea, etc. Somos inovadores 
nesta matéria e temo-nos dife-
renciado”, descreve. 
Outra característica essencial do 
serviço é a exigência colocada na 
avaliação. Humberto Machado 
recorda que esse trabalho “tem 
vindo a ser sistemático”, impli-
cando em algumas valências 
uma avaliação escrita e oral, 
bem como uma discussão anual 
de relatório. “Fomos colocando 
esta série de obrigações que nos 
credibilizam. Por isso é que o 
nosso serviço tem vindo a ser dos 
primeiros a ser escolhidos pelos 
internos”, justifica. 
A unidade de anestesiologia, se-
gundo o responsável, tem “uma 
divisão horizontal do trabalho” 
e contempla a existência de dois 
sectores – o grupo de ensino e o 
grupo de investigação – que re-
portam à própria direcção de ser-
viço. “Este modelo é de tal forma 
relevante para nós que conside-
ramos ser necessário reportar 
directamente. É um verdadeiro 

desígnio”, assume Humberto Machado.  Para o di-
rector, a formação é essencial para a própria sobre-
vivência do serviço e dos seus profissionais: “para 
fechar o ciclo da proficiência, temos de formar bem. 
De aprender, fazer e ganhar know-how. Temos de 
passar este conhecimento a alguém, caso contrário 
vamos cristalizar”. 
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A Assembleia Regional Ordinária da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), realizada a 24 
de Março, resultou numa avaliação 
consensual das contas e das 
actividades da instituição. 
O exercício de 2013, bem 
como o Orçamento e o Plano 
de Actividades para o ano 
corrente, foram aprovados 
por unanimidade. 
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aSSeMbleia 
regional ordinária 
da SrnoM 

cOntas 
aprOvadas 
cOm distinçãO

Após aprovação 
da acta da reu-
nião anterior, 
a Assembleia 

iniciou a discussão e vota-
ção do Relatório de Contas 
da gerência do Conselho 
Regional do Norte relati-
vamente ao ano de 2013. 
O consultor fiscal da SR-
NOM, Rui Cabral, numa 
breve exposição do docu-
mento, começou por su-
blinhar o rigor imposto na 
execução orçamental. 
O Técnico Oficial de 
Contas apresentou, no-
vamente, resultados po-
sitivos aos membros da 
Assembleia Regional, que 
poderiam ser superiores 
“não fosse o valor atribu-

ído ao Conselho Nacional Executivo (CNE)”, este 
ano superior a 800 mil euros. Rui Cabral deixou 
também uma nota de reflexão relativamente aos 
apartamentos da Casa do Médico, aconselhando a 
que sejam revistos os valores dos contratos, e aler-
tou para a cobrança de quotas em dívida, que as-
cendem a 1,1 milhão de euros. Reforçando a crítica 
ao CNE, o consultor lembrou que o orçamento da 
instituição “consome a quase totalidade das quotas 
dos médicos” e obriga “as secções regionais a um 
grande esforço de comparticipação”, agravado pelo 
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facto de apresentar o seu orça-
mento tardiamente em relação 
às suas subsidiárias. 
O tesoureiro do CNE, Caldas 
Afonso, presente na reunião da 
SRNOM, assinalou que “houve 
uma redução significativa do 
orçamento” com a agravante 
de, 2013, ter sido um ano de 
eleições e isso representar 
“uma contribuição extraor-
dinária”. “O que torna difícil 
ter uma execução orçamental 
correcta no CNE são as apro-
vações de despesas novas que 
não resultam do orçamento 
aprovado inicialmente”, clari-
ficou o também dirigente do 
Conselho Regional do Norte 
(CRN). 
Antes da aprovação do Relató-
rio e Contas por unanimidade, 
Miguel Guimarães considerou 
que “as secções regionais cum-
prem, mas o CNE tem mais 
dificuldade”. “O que é muito 
difícil para qualquer tesoureiro 
é contrariar a defeituosa orga-
nização do CNE”, acentuou o 
presidente do CRN. O presi-
dente do Conselho Fiscal Re-
gional, Strecht Ribeiro, alertou 
o CRN para tomar a iniciativa 
de estender o rigor que ape-
senta nas suas contas a toda 
a Ordem dos Médicos e mos-
trou-se cáustico relativamente 
ao não pagamento de quotas 
por parte dos colegas: “muitos 

não perceberam ainda que têm de estar cá, de par-
ticipar e intervir. As pessoas têm de pagar e vir à 
Ordem tratar das suas responsabilidades”. 

orçaMento e actividades 2014
A Assembleia Regional prosseguiu com a apresen-
tação do Orçamento e Plano de Actividades para 
2014. Miguel Guimarães apontou como prioritário 
o investimento na reformulação da base de dados, 
devido à sua desactualização, e sublinhou neces-
sidade de recuperar quotas em atraso. “De facto, 
é uma situação que tem de ser atendida. Por isso, 
incluímos na nova proposta de revisão dos estatutos 
que o pagamento das quotas tenha de ser obrigató-
rio, sob pena de não poderem exercer medicina.” O 
presidente do CRN apontou ainda a necessidade de 
cumprir o projecto inicial para o Centro Convívio 

– Casa Luz Soriano e antecipou a reformulação da 
revista Nortemédico, com novo formato físico e 
uma aposta reforçada na edição digital. “A comuni-
cação interna é essencial, e por isso vamos investir 
fortemente na sensibilização dos médicos para a 
necessidade de reduzir custos com a revista, tor-
nando-a mais económica por um lado e tornando-a 
uma opção em formato digital por outro”.
O dirigente concluiu com outra prioridade para 
2014: a aproximação aos distritos médicos. “Que-
remos visitar os distritos como já fizemos com o 
bastonário em Bragança, fazendo sentir aos colegas 
que estamos do lado deles e que têm o nosso apoio. 
É importante para sociedade e para os médicos per-
ceberem que a Ordem 
é relevante”, defendeu. 
De resto, o presidente 
do CRN considerou 
que aquilo que distin-
gue a SRNOM é o seu 
dinamismo na política 
de saúde e na actividade 
socio-profissional. Esta 
capacidade de trabalho 
é a nossa imagem de 
marca e vai continuar 
independentemente das 
pessoas que estiveram 
no Conselho Regional”, 
reforçou, deixando uma 
palavra final de felicita-
ção a todos os colabora-
dores da instituição. n

Miguel Guimarães 
concluiu com uma 
prioridade para 2014: 
a aproximação aos 
distritos médicos. 
“Queremos visitar 
os distritos como 
já fizemos com 
o bastonário em 
Bragança, fazendo 
sentir aos colegas que 
estamos do lado deles e 
que têm o nosso apoio.” 
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Como é que a 
mente e a maté-
ria estão relacio-
nadas uma com 

a outra? Pode o pensamento 
comandar uma máquina? 
Caminhamos para a criação 
de interfaces com computa-
dores e outros meios mecâ-
nicos? Estas foram as ques-
tões a que a Fundação Bial 
procurou responder no 10º 
Simpósio Aquém e Além do 
Cérebro, uma vez mais rea-
lizado na Casa do Médico - 
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos. 
A organização convidou para 
esta edição alguns dos mais 
relevantes especialistas neste 
domínio das Neurociências, 
como a investigadora Va-
nessa Charland-Verville, do 
Grupo de Ciência do Coma 
da Universidade de Liège, 
que estudou a recuperação 
de um doente paralisado 
durante 23 anos; ou do 
brasileiro Miguel Nicoleli, 
que proferiu a conferência 
inaugural – “From Mind to 
Action” – precisamente so-
bre a criação de ferramen-
tas robóticas controladas 
neuralmente. 
A sessão de abertura do sim-
pósio contou com a presença 
de diversas individualidades 
ligadas ao sector da Saúde, 
Ciência e Ensino Superior, 
com destaque para a parti-
cipação do ministro da Edu-
cação e Ciência, Nuno Crato. 
Luís Portela, presidente do 

Conselho de Administração da Fundação Bial, co-
meçou por recordar o historial do simpósio nesta 
data simbólica e o legado de 461 projectos já apoia-
dos e 671 artigos publicados em revistas científicas. 
Os dados resultantes da investigação estão agora 
compilados num Centro de Documentação, apre-
sentado por Luís Portela como a novidade no âm-
bito do 20º aniversário da fundação. 
O responsável classificou o tema deste 10º simpósio 
como “apropriado e actual”. Apropriado, “dado o 
interesse científico de muitos dos nossos bolseiros” 
e actual, “por ser algo que hoje motiva o interesse 

10º Simpósio  
Aquém e Além do Cérebro
FUNdação	Bial

exemplO  
para O país

A Casa do Médico voltou a ser a casa da 
Fundação Bial, na 10ª edição do Simpósio 
Aquém e Além do Cérebro. Entre os dias 26 
e 29 de Março, perto de 300 investigadores 
marcaram presença nesta iniciativa para 
reflectir sobre as “Interações Mente-Ma-
téria”, o tema escolhido para esta data sim-
bólica do simpósio. Na sessão de abertura, 
o ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Crato, considerou a Bial um exemplo para 
o país em termos de inovação. 
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de muita gente e dos pró-
prios meios de comuni-
cação social”. Apesar de a 
conjuntura impor uma co-
memoração “simples e algo 
espartana” do aniversário 
da fundação, Luís Portela 
antecipou a manutenção 
das iniciativas de apoio à 
investigação e a tentativa 
de “incrementar a sua qua-
lidade”. “A Fundação Bial 
deseja contribuir para a 
aprendizagem, a compre-
ensão e o esclarecimento 
das áreas da parapsicologia 
e psicofisiologia, apoiando 
aqueles que dão o melhor 
do seu esforço”, concluiu.
O bastonário da Ordem 
dos Médicos considerou 
a Bial um “orgulho para o 
país” pelo percurso meri-
tório que trilhou ao longo 
dos anos, na sua actividade 
laboratorial e enquanto 
fundação. “É uma história 
de êxito”, reiterou, subli-
nhado todavia que “o êxito 
em Portugal é muito mais 
difícil e tem muito mais 
valor”. “É preciso arrostar 
com muito mais dificul-
dades e com muito menos 
apoios”, justificou José Ma-
nuel Silva. “Quero desejar 
que mantenham a aposta 
na investigação. A inovação 
e a investigação são pilares 
essenciais para sustenta-
bilidade futura como país 
independente”, concluiu o 
bastonário. 
Consócio na Fundação 
Bial, o Conselho de Rei-
tores das Universidade Portuguesas (CRUP) es-
teve representado na sessão de abertura pelo seu 
presidente, António Rendas. O também Reitor da 
Universidade Nova de Lisboa considerou ser “um 
enorme privilégio” para o CRUP “deixar trabalhar 
a Fundação” e “ajudar modestamente” à concreti-
zação dos seus projectos. O dirigente apelou a um 
reforço da aposta na inovação, considerando “não 
ser possível tornar o país competitivo” sem esse 
desígnio. “Não podemos ter apenas bons solistas, 
temos de ter boas orquestra. Essa é a capacidade do 

Dr. Luís Portela: não deixando 
de ser um fantástico solista, 
consegue reunir excelentes 
orquestras”, acrescentou Antó-
nio Rendas. 
Fernando Leal da Costa, se-
cretário de Estado Adjunto 
da Saúde, reiterou os elogios a 
Luís Portela, sublinhando-lhe 
a “coragem” e as “vistas largas” 
com que olha a ciência e con-
clui que esta “não tem neces-
sariamente que ter fronteiras”. 
Convidado a encerrar esta ce-
rimónia de abertura do 10º 
Simpósio Bial, Nuno Crato 
frisou a importância estraté-
gica do conhecimento para a 
economia e para a melhoria 
da qualidade de vida da po-
pulação. Para que tal se veri-
fique, sustentou, “precisamos 
de empreendedores e empre-
sas inovadoras, que conhecem 
os benefícios de integrar a in-
vestigação nas suas activida-
des”. “A Bial é, a esse nível, um 
exemplo”, sublinhou. 
Para o ministro da Educação 
e Ciência, o país tem capaci-
dade para evoluir nesta maté-
ria. Desde logo, impondo uma 

“cultura empresarial que aposte mais no conheci-
mento e mais nas gerações qualificadas”, sendo que, 
exemplificou Nuno Crato, Portugal é um dos países 
com mais baixa taxa de doutorados nas empresas 
na Europa: cerca de 2,6%. O governante insistiu 
neste ponto e defendeu o reforço dos incentivos 
fiscais às empresas que favoreça a introdução da 
investigação. “Precisamos de mais empresas que 
vejam a ciência como uma oportunidade”. Seria um 
esforço para o país, em benefício de todos”. n

“Precisamos de 
mais empresas 
que vejam 
a ciência 
como uma 
oportunidade”
NUNO CRATO  
Ministro da Educação e Ciência
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O professor jubilado 
da Escola Nacional 
de Saúde Pública 
(ENSP), Constan-
tino Sakellarides, 
abriu o debate sobre 
“Ética e constrangi-
mentos económicos 
na Saúde” com uma 
breve exposição 
de três valores que 
considera funda-
mentais para enten-
der a matéria. 
O “princípio da 
precaução”, que 
assenta numa ló-
gica de integração 
da saúde em todas 
as políticas públi-
cas, foi o primeiro 
a ser invocado por 
Sakellarides, recor-
dando ter constado 
do Tratado de Ma-
astricht em 1992. 
De acordo com o 
também presidente 
da Fundação Para 
a Saúde – Serviço 
Nacional de Saúde, 
este princípio está, 
no entanto, a dar lu-
gar a um outro, que 
“primeiro toma de-
cisões financeiras, 
depois espera para 
saber se estas têm 
repercussões eco-
nómicas aceitáveis e 

só no fim, muito no fim, vai verificar se tem reper-
cussões na saúde”. “Isto não é aceitável”, contrariou, 
acrescentando que “o que é aceitável é a harmoni-
zação das políticas públicas” e a ponderação das 
questões financeiras, económicas e de bem-estar, 
por forma a perceber-se “como certas decisões afec-
tam as outras”. 
O segundo ponto sublinhado por Constantino 
Sakellarides foi a “aspiração ao bem-estar”. Para o 
professor, “há uma distância grande entre os indi-
cadores [económicos] e o que as pessoas sentem”, 
de tal forma que, exemplificou, “todos os dias se fala 
do PIB, mas não sentimos nenhuma relação entre o 
PIB e o nosso dia-a-dia”. A alternativa a este desfasa-
mento é “objectivar o nosso conceito de bem-estar” 
para que possamos aspirar a “uma sociedade mais 
empreendedora e próspera”. 

Ética e 
constrangimentos 
económicos na 
Saúde

 O XXI Congresso de 
Pneumologia do Norte, 
realizado entre 13 e 15 
de Março na Fundação 
Cupertino de Miranda, 
promoveu uma sessão 
dedicada à “ética e 
constrangimentos eco-
nómicos na Saúde”. 
Constantino Sakella-
rides, antigo director 
da Escola Nacional de 
Saúde Pública, foi a fi-
gura principal de um 
debate moderado pela 
pneumologista, Marta 
Drummond, centrado 
na discussão da pre-
venção, sustentabili-
dade e limites éticos 
em Saúde. O presidente 
do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos foi um dos 
convidados, conjunta-
mente com o director 
da FMUP e o presidente 
da Sociedade Portu-
guesa de Pneumologia. 

Debate no XXI 
Congresso de 
Pneumologia 
do Norte
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Por fim, no momento mais crítico da sua interven-
ção, Constantino Sakellarides alertou para a “linha 
vermelha” que na sua perspectiva está a ser ultra-
passada nos cuidados de saúde em Portugal e que 
diz respeito à “fronteira da dignidade humana”, 
ou “o valor que merece respeito por não ter preço”. 
“Será aceitável que num país europeu, em pleno 
século XXI, 73 mil pessoas não vão a uma con-
sulta porque não podem pagar a taxa moderadora?”, 
questionou a este propósito. 

o sisteMa é sustentável?
O enquadramento realizado pelo antigo director da 
ENSP lançou as bases para uma conversa alargada a 
três protagonistas: Agostinho Marques, director da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP); Miguel Guimarães, presidente do Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos Médicos e 
Carlos Robalo Cordeiro, pre-
sidente da Sociedade Portu-
guesa de Pneumologia (SPP). 
Agostinho Marques con-
frontou a realidade exposta 
por Sakellarides com o “pro-
cesso de empobrecimento 
efectivo” que a sociedade 
europeia experimenta nos 
nossos dias e que tem espe-
ciais reflexos no chamado 
Estado Social. “Temos um 
sistema que é dificilmente 
sustentável ”, defendeu, 

acrescentando que ele se construiu sobre “o velho 
mito e utopia de tudo para todos”. “Quando o di-
nheiro efectivamente não aparecer, como vamos 
proporcionar saúde aos cidadãos e salvar a equi-
dade? Onde está a linha de corte e quem a define?”, 
indagou. 
A este propósito, recordou o polémico parecer 
do Conselho de Ética para as Ciências da Vida 
(CNECV) de 2012, que levantou a questão do racio-
namento de tratamentos. Para o director da FMUP, 
o episódio foi uma oportunidade perdida para re-
flectir sobre estas questões: “O assunto incendiou o 
país e morreu. Mas é um assunto capital e um dia 
seremos obrigados a discuti-lo antes que nos estoire 
nas mãos”. 
O presidente do CRNOM defendeu que a equidade 
deve ser um valor essencial em saúde, mas o sis-
tema deve ser usado com responsabilidade pelos 

cidadãos e pelos profissionais. O problema 
está na forma como o Estado “não criou 
condições para haver responsabilidade na 
utilização dos cuidados de saúde”, ao não 
divulgar, por exemplo, os resultados das in-
tervenções clínicas efectuadas. “Isso levaria 
a um aumento de eficiência e à tentativa dos 
hospitais serem melhores do que os outros. 
Se melhorarmos a eficiência, diminuiremos 
os custos”, concluiu. 
Sobre a questão da sustentabilidade levan-
tada pelo director da FMUP, Miguel Gui-
marães lembrou a redução drástica de fi-
nanciamento dos últimos anos e o facto de o 
ministro da Saúde ter ido “além das exigên-
cias da troika” nessa matéria. “Antes de se fa-
lar [em sustentabilidade], devíamos perceber 
que valor devemos alocar à Saúde”, acres-
centou, afirmando ainda que se trata de “um 
bem maior da nossa sociedade, um factor de 
coesão e deve ser preservado a todo o custo”. 
Carlos Robalo Cordeiro concordou com 
os princípios enunciados por Constantino 
Sakellarides, mas fez questão de afirmar 
que o “valor da dignidade humana não tem 
preço, mas tem custo”, algo “bem evidente” 
em países com dificuldades económicas 
como o nosso. “Nessa perspectiva temos de 
ter um sentido educacional”, porque a saúde 

“vai muito para além dos cuidados”. O presidente 
da SPP retomou o parecer do CNECV, para reflectir 
sobre a inconsequência que existe na sociedade 
portuguesa em matéria de prevenção. “O estudo 
morreu e ninguém depois disso foi capaz de definir 
critérios e prioridades”, concluiu. n



A bastonária da Or-
dem dos Nutr i-
cionistas iniciou a 
apresentação sobre 

o modelo de auto-regulação 
que está a ser seguido no sector 
da Saúde. Alexandra Bento as-
sinalou que, apesar da forma-
ção espontânea de um quadro 
ético no seio de um grupo pro-
fissional, o seu cumprimento 
voluntário tende a não ser 
“suficientemente forte” para 
“acautelar os interesses dos 
utentes e dos profissionais”. 
É nesse sentido que emerge 
a auto-regulação pública, de-
fensora do interesse geral e 
assegurada através de funções 
delegadas do Estado. 
Para a bastonária, as vanta-
gens essenciais deste modelo 
passam pelo “descongestio-
namento das estruturas do 
Estado”, pela “menor onero-
sidade, uma vez que a maior 
parte dos custos são assumi-
dos pelos membros”, por “uma 
maior eficácia e flexibilidade” 
e, finalmente, por uma “maior 
maior responsabilização” dos 
profissionais, uma vez que 
“salvaguardará o Estado de 
eventuais críticas a uma re-
gulação activa do respectivo 
sector”. “A auto-regulação pos-
sibilita a eliminação de dois 
obstáculos: as dificuldades 
de reacção a implementação 
de práticas reguladoras (uma 
vez que possibilita a reunião 
de reguladores e regulados) e o 

problema da legitimação das medidas impostas em 
nome dos interesses gerais da sociedade. Daqui se 
extrai a conclusão de que uma má conduta de um 
profissional fere o prestígio de toda a classe”, acres-
centou Alexandra Bento. 
Orlando Monteiro da Silva orientou a sua inter-
venção para a Lei n.º 2/2013 que determina como 
obrigatória a revisão dos estatutos das ordens. Para 
o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, to-
das as associações sócio-profissionais, à excepção 
da dos Nutricionistas, cujos estatutos já estão con-
formes à nova lei, “vão ter muito que fazer” para se 
adaptarem, reconhecendo que é fundamental para 
as instituições manter o nível de independência até 
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No 2º Fórum de Regulação em Saúde, rea-
lizado no dia 21 de Março no Teatro Campo 
Alegre, ouviram-se elogios e longas reflexões 
dos responsáveis pelas ordens profissionais 
sobre o modelo de auto-regulação. A palestra 
de Vital Moreira, no entanto, lançou fortes 
dúvidas quanto ao papel que estas associa-
ções podem vir a ter no futuro, quando ade-
quarem os novos estatutos à Lei n.º 2/2013. 

2º Fórum de Regulação 
em Saúde

autO-regulaçãO  
até quandO?

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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aqui assegurado. “De outra forma o mo-
delo português de auto-regulação não se-
ria o mesmo”, reconheceu, acrescentando 
a importância de “não introduzir tutelas 
que não sejam as normais”. 
Orlando Monteiro da Silva questionou 
também a possibilidade, prevista na lei, 
das ordens incluírem as sociedades como 
membros e não apenas os profissionais 
individuais. Para o bastonário, esse ex-
pediente não pode resultar no “conceito 
aberrante” de ver as sociedades de pro-
fissionais terem direito de voto ou serem 
eleitas para os órgãos sociais das Ordens. 
Por parte da Ordem dos Enfermeiros, 
Jorge Cadete recordou a evolução técnica 
da profissão e a tomada de consciência no 
movimento sindical, a partir da década de 
60, da necessidade de assegurar o cum-
primento de um conjunto de normas de-
ontológicas. Só em 1998, depois de um 
diploma que, dois anos antes, tinha feito 
uma caracterização dos cuidados e defi-
nido os graus de competência e de respon-
sabilização, é que foi criada a respectiva 
ordem profissional. 
O presidente do Conselho Jurisdicional 
Nacional da Ordem Farmacêuticos con-
siderou que a ideia de auto-regulação as-
sociada às ordens se confunde hoje com 
corporativismo. “A ideia que prevalece é 
que a auto-regulação significa que se está 
a tentar controlar ou impedir o acesso à 
profissão”, acrescentou Fernando Jorge 
Ramos. No entanto, o dirigente entende 
que o dever das associações é “garantir que 
o profissional faz segundo a arte, com ética 
e qualidade”. Por oposição à ideia de con-
trolo, Fernando Jorge Ramos defendeu que 
as ordens devem assegurar “que todos os 
profissionais estão up-to-date”.

O presidente da Mesa da Assembleia da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos assinalou 
que a regulação de “um sector complexo como o 
da Saúde é fortemente influenciada por questões 
políticas, económicas e sociais”. “O desafio”, acres-
centou, “está em construir um sistema de regulação 
que evite capturas e distorções, garantindo a pros-
secução da missão do Serviço Nacional de Saúde”. 
José Pedro Moreira da Silva reconheceu o papel que 
a Entidade Reguladora da Saúde veio desempenhar 
num aspecto que considerou “fundamental”: “se-
para o regulador do prestador”. 
Relativamente à Ordem dos Médicos, o dirigente 
enumerou as principais competências atribuídas à 
instituição em matéria de auto-regulação e deixou 

uma crítica final sobre o acesso ao exercício profis-
sional: “Não faz sentido nenhum neste momento 
dizer que ainda há médicos a menos, quando es-
tamos a formar dois mil por ano. Estamos a formar 
médicos para os ingleses e alemães, porque somos 
um país rico”. 
O último representante das ordens profissionais 
do sector da saúde a intervir foi Miguel Ricou, pre-
sidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos 
Psicólogos. O dirigente confessou não “conceber 
melhor alternativa à auto-regulação” e justificou-o 
de forma taxativa: “só os profissionais, conhecedo-
res dos princípios e valores associados à profissão, 
poderão definir e promover as melhores práticas, 
garantindo a melhor assistência às pessoas e pro-
movendo a sua auto-determinação”. “Acredito que 
o Estado ficará mais próximo de promover os seus 
valores constitucionais confiando as actividades de 
elevada responsabilidade aos profissionais que as 
desempenham”. 

ordens coM poderes reduzidos
Vital Moreira, eurodeputado socialista com res-
ponsabilidades ao nível das leis da concorrência, 
foi o principal interveniente numa mesa intitulada 
“Concorrência, Mercado e Saúde”. Após uma pri-
meira referência à adopção de mecanismos de ges-
tão privada e concorrencial no sector público da 
Saúde, o constitucionalista reflectiu sobre aquilo 
que designou por tentativa de “introduzir concor-
rência e mercado nas profissões liberais” no âmbito 
europeu. 
Reconhecendo a existência de um ambiente propí-
cio a esta mudança de paradigma – importância que 
a prestação de serviços tem no tecido económico, 
excesso de licenciados que não querem ter barreiras 
no acesso à profissão, a existência de autoridades 
da concorrência, entre outras condições – Vital Mo-
reira concluiu que esta nova realidade vai “alterar o 
modo de funcionamento das ordens profissionais 
em Portugal”. Já previstas no acordo de assistência 
financeira, a Lei n.º 2/2013 veio consumar as alte-
rações: “No artigo 5º está explícito que as ordens 
não podem, por qualquer meio ou acto, estabelecer 
quaisquer restrições de acesso à profissão que não 
estejam na lei”, citou o eurodeputado. 
Para Vital Moreira, a nova lei das associações pro-
fissionais é clara nos objectivos. “Há um novo pa-
radigma com mais liberdade e concorrência profis-
sional. Passa a haver mais sociedades, mas menor 
regulação. As ordens não perdem o seu ‘core busi-
ness’ que é a regulação disciplinar, a ética e deonto-
logia, mas perdem na regulação da profissão e da 
formação, e perdem todas funções que não estão 
atribuídas na lei: protecção social, participação em 
empresas, etc.” n
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Primeira edição 
da taça da Ordem 
em ténis

Pedro Leão foi o vencedor da primeira 
competição de Ténis da SRNOM. 
O antigo campeão nacional de ju-
niores, afastado da alta competição 
há vários anos, regressou aos courts 
para participar na Taça da Ordem e 
mostrou que as suas capacidades con-
tinuam (quase) intactas, tendo per-
dido apenas um set em toda a prova. 
Os participantes elogiaram a organi-
zação e mostraram vontade em par-
ticipar nas restantes iniciativas que 
integram o ciclo Ténis 2014. 

leãO 
mOstrOu 
que quem 
saBe nunca 
esquece

No final do mês de Março arrancou 
o ciclo Ténis 2014 na SRNOM, 
com a realização da Taça da Or-

dem, a primeira competição 
oficial de um calendário que 
se estende até Setembro e que 
contempla mais duas provas: 
a Corrida dos Campeões e o 
Masters (ver caixa). 
Treze participantes inscreve-
ram-se nesta prova, com qua-
dro misto e sistema “pro set” 
(partida única de sete jogos). 
A evolução do torneio e a di-
ferença de nível entre os ins-
critos justificou a distinção de 
duas grelhas de competição 
– o Quadro A, com atletas de 
nível mais elevado, e o Quadro 
B, para os restantes. 
Para a final do Quadro A, apu-
raram-se Pedro Leão Saraiva e 
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Álvaro Teixeira. O primeiro, campeão nacional de 
Júniores em 1998 e 2000, levou a melhor num en-
contro já realizado em dois sets – resultado de 6-0 
e 6-1 – e confirmou o natural favoritismo que lhe 
era apontado. Na final do Quadro B, David Paiva 
superou António Freitas por 6-3 e 6-0. 

RANKING ATLETA ENCONTROS  
DISPUTADOS

JOGOS  
GANHOS

JOGOS  
PERDIDOS

1 PEDRO LEÃO 3 28 1

2 ÁLVARO TEIXEIRA 3 15 12

3 JOSÉ TULHA 3 14 7

4 NUNO SOUSA 3 14 17

5 ELSA AZEVEDO 2 7 7

6 EDGAR MONIZ 2 3 14

7 PEDRO CAETANO 0 0 0

O grande vencedor do torneio revelou-
-se satisfeito por este regresso, ainda 
que não oficial, à competição e con-
fessou ter superado as suas próprias 
expectativas. “Já não jogava ténis há 
muito tempo, praticamente desde que 
comecei o curso. São, no mínimo, nove 
anos sem competir. Sem dúvida que 
fiquei surpreendido e com vontade de 
voltar a jogar”, assinalou Pedro Leão. 
O ex-tenista e hoje médico interno do 
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 
considerou “válida” a iniciativa da SR-
NOM e prometeu voltar nas próximas 
oportunidades: “É importante que esta 
aposta continue porque tenho a cer-
teza que há mais colegas a praticar e 
com vontade de participar neste tipo de 
competição. Se tiver disponibilidade, 
venho participar com todo o prazer”. 
Álvaro Teixeira saiu como finalista ven-
cido, mas igualmente agradado pela 
experiência. “Foi muito bom participar 
e estou convencido de que a organiza-
ção vai evoluir nos torneios seguintes. 
É uma óptima iniciativa. Na próxima 
espero que haja prize-money”, sugeriu 
o atleta em tom de brincadeira. 
O vencedor da final B, David Paiva, 
considerou “excelente” a sua prestação 
nesta primeira competição. “Sabe sem-
pre bem ganhar, ainda que não seja o 
quadro principal. O mais importante 
é participar e viver esta experiência 
de convívio com os colegas”, assinalou 
o médico que se iniciou tardiamente 
nesta modalidade: “Não comecei desde 
miúdo como os atletas de competição, 
mas já tinha praticado antes. Há dois 
ou três anos voltei a jogar com mais 
regularidade e esta competição foi um 
desafio aliciante. Ajuda a puxar pela 
nossa condição física e pelo nosso 
jogo”. O seu adversário na final, An-
tónio Freitas, espera que este primeiro 
torneio seja “o primeiro de muitos” e 
deixa o convite a que mais colegas se 
juntem no court. “É importante que os 
médicos, além da sua actividade diária, 
possam descontrair. Havendo dispo-
nibilidade e com as instalações que a 
Ordem nos proporciona, penso que há 
todas condições para que isso acon-
teça”, sugeriu o finalista da competição. 
O ciclo Ténis 2014 na SRNOM regressa 

com a Corrida dos Campeões, uma competição de 
características distintas, em que os jogos não têm 
data fixa e são marcados através de um desafio pes-
soal lançado entre colegas. O resultado do encontro 
atribui pontos para o ranking final que irá escalonar 
os atletas para o Masters. n
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	aPrESENtação		
do	livro	
“Jorge Marçal da Silva –  
Cem fotografias de Portugal  
há cem anos”

Daniel Serrão foi o convidado 
especial para apresentar 
a compilação que Manuel 
Mendes da Silva fez do 
arquivo fotográfico do seu 
avô: “Jorge Marçal da Silva – 
Cem fotografias de Portugal 
há cem anos”. Num rasgo 
de criatividade, o professor 
jubilado simulou uma conversa 
com o seu colega para lhe dar 
conta do “objecto de culto” 
que constitui esta obra e para 
reflectir sobre um tempo que 
através da fotografia se torna 
“infinitamente presente”. 

A Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
acolheu, no dia 1 de Fe-
vereiro, a apresentação 

do livro “Jorge Marçal da Silva – Cem 
fotografias de Portugal há cem anos”, 
obra da autoria de Manuel Mendes da 
Silva que remete para o arquivo foto-
gráfico do avô, um dos mais reputados 
médicos-cirurgiões lisboetas do final 
do século XIX e início do século XX e 
grande entusiasta da fotografia. 
Na abertura do evento, o autor recor-
dou a memória de Marçal da Silva 

como alguém que “não passou pela vida sem deixar 
marca”. A maior das quais, talvez, o espólio com 
mais de 2 mil negativos com “registos metódicos 
e minuciosos, quer dos títulos das fotografias quer 
das condições de luz, abertura, velocidade e tempo 
de exposição”, explicou Manuel Mendes da Silva. 
Foi neste extenso património que o autor traba-
lhou, reunindo 100 imagens que testemunham 

«nãO é O 
passadO, 
mas um 
certO 
presente»
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uma época, os seus hábitos, tradições 
e lugares. “A razão que me levou a fa-
zer este livro, com o apoio do Núcleo 
de História da Medicina, foi estar na 
presença de uma obra meritória e talen-
tosa, com registos valiosos do ponto de 
vista histórico, técnico e etnográfico”. 
Convidado especial para a apresenta-
ção da obra, Daniel Serrão confessou-se 
impressionado com o conteúdo: “Vai 
ser um objecto de culto para mim, por-
que são tão ricas as imagens que veicula 
para um idoso de 86 anos, que ainda 
teve oportunidade de testemunhar 
muito do que estas 100 imagens fixam 
para todo o sempre”. 
O arquivo de Marçal da Silva, para o 
anatomopatologista, merece “contem-
plação” e suscita uma “reflexão inter-
pretativa” sobre a “relação homem-
-mundo fotografada”. “Somos seres 
atirados ao mundo e todo o esforço para 
o compreendermos é uma estratégia de 
sobrevivência, que se desenvolve em 
grande parte inconsciente”, observou, 
lembrando que o homem é uma “reali-
dade temporal” e que a fotografia “ tem 
a capacidade meio misteriosa de tornar 
infinitamente presente o instante que 
ela regista”. “O que mostra não é o pas-
sado mas um certo presente”, reflectiu, 
acrescentando ter percorrido as ima-
gens do livro “com a exacta sensação 
de estar a ver pessoas, animais e coisas 
presentes e a sentir que o autor tinha a 
intenção de me ajudar a compreender o 
mistério das relações humanas”. 
Num momento brilhante, Daniel Ser-
rão percorreu as imagens fundamentais 
do livro através de um diálogo imagi-
nado com o próprio Jorge Marçal da 
Silva, questionando as suas motivações 

e opções estéticas (ver caixa). No final, o Professor 
considerou que “Cem fotografias de Portugal há 
cem anos” nos transporta “para um mundo que 
permanece fora de nós, irremediavelmente exterior, 
mas igualmente presente”. Jorge Marçal da Silva, 
acrescentou, “dá os motes” e “caberá a cada um 
de nós criar o poema, a melodia, a canção” que os 
mesmos sugerem.
O presidente do Conselho Regional do Norte, Mi-
guel Guimarães, encerrou a sessão com breves pala-
vras de agradecimento e elogio ao Dr. Manuel Men-
des Silva e considerou que a edição desta obra “era 
obrigatória”, “não pela arte fotográfica em si, mas 
pelo que revela das pessoas, do país e do valioso 
contributo que o Dr. Marçal da Silva deu à arte”. n

“Caro	Jorge,	
Quando	às	quatro	horas	da	tarde	fixaste	a	Sé	
de	Braga	com	o	homem	e	o	burro	pela	arreata,	
carregado	de	sacos	de	milho	e	de	costas	
para	a	Sé,	pensaste	lá	para	ti:	‘o	burro	é	um	
animal	tão	velho	como	a	Sé	de	Braga	e	todos	
precisamos	de	comer!’
Podias	ter	esperado	que	homem	e	o	burro	
passassem	e	depois	disparavas	a	máquina,	
para	ficares	com	a	bela	frontaria	da	Sé	
arquiepiscopal	com	o	seu	relógio	a	marcar	as	
quatro	horas.	O	Jorge	respondeu-me	logo:	
‘não	não.	E	como	irias	tu	saber,	em	2014,	que	
em	Braga,	bem	identificada	pela	sua	vetusta	
Sé,	os	burros	transportavam	sacos	de	milho	
para	o	moleiro	fazer	farinha?!	Não	havias	de	
saber,	tinhas	de	procurar	nos	livros.	Assim,	não	
precisas.	Tens	aqui	a	prova	documental!”.	

Texto	integral	da	palestra	do	Prof.	Daniel	Serrão	
disponível	em	“www.nortemedico.pt”



António Paes Cardoso, Susana Ribeiro e José 
Ramada juntaram-se para sintetizar em 
livro a complexa relação entre a arte e os seus 
estímulos visuais e mentais. “Cor e Luz na In-
terpretação da Imagem – Tradução Cerebral” 
foi o resultado deste trabalho, cuja primeira 
apresentação oficial teve lugar na Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos no dia 
27 de Fevereiro.

Olhar 
especial para 
quem vive a 
arte

aPrESENtação	do	livro	
“Cor e luz na Interpretação da Imagem 
Tradução Cerebral”

Salientando a importância deste trabalho para in-
terpretar as conexões entre o conhecimento das 
neurociências e a arte no seu sentido relacional, 
o dirigente acrescentou que um olhar atento pelo 
mesmo permite “penetrar na substância que se adi-
vinha nas imagens e que estimulam o pensamento”. 
Miguel Guimarães deixou uma palavra final de 
“sentida gratidão” aos autores, “pelo cuidado na 
elaboração e na escolha dos textos e das imagens”. 

Autor do prefácio, Miguel Guimarães abriu 
a sessão de lançamento de “Cor e Luz 
na Interpretação da Imagem – Tradução 
Cerebral”. “Um livro especial” para o pre-

sidente do Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), que “absorve desde o início 
os nossos sentidos e a nossa curiosidade na relação 
que existe entre a imagem, os estímulos visuais e o 
nosso cérebro”. 
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Convidado especial para a apre-
sentação desta obra, Levi Guerra 
considerou tratar-se de um “belo 
pequeno livro de divulgação cien-
tífica, artisticamente concebido e 
admiravelmente construído”. O seu 
valor técnico, no entender do co-
nhecido nefrologista e artista plás-
tico, assenta no cumprimento de 
uma missão pedagógica: “Desperta 
as pessoas para que o que de extra-
ordinário se passa na matéria que 
aborda e que a ciência revela. É no 
aprofundar dos conhecimentos que 
as pessoas se enriquecem cultural-
mente e vão percebendo o mistério 
insondável do existir”. 
O convidado constatou que o livro 
resume o essencial da matéria abor-
dada e cumpre uma exigência de 
rigor no conteúdo, permitindo que 
quem o lê possa “perceber o que de 
maravilhoso se conjuga entre o que 
existe e o que a pessoa vê” e quais os 
“mecanismos e estruturas que estão 
envolvidos nessa interpretação”. Levi 

Guerra não deixou de agradecer o convite feito por 
Paes Cardoso para a apresentação, confessando tê-
-lo aceite “com muita satisfação” na sequência de 
uma amizade “que o correr dos anos tem alicerçado, 
sobretudo na partilha de vivências artísticas”. 

verdadeiro ciclo
“Cautelosamente”, admitiu, o médico natural de 
Águeda foi desfiando os três capítulos da obra, come-
çando precisamente pelo que foi assinado por Paes 

Cardoso: “Autor, obra e observador”. 
Nele, observou Levi Guerra, se explica 
um “o verdadeiro ciclo” que constitui a 
reacção visual e cerebral do observador 
relativamente à obra material, desde 
o fenómeno da sensação à percepção. 
“A tradução deste estímulo pelo cére-
bro resultará numa avaliação como a 
representação interna da imagem cap-
tada. É o início da percepção, que cor-
responde a um quadro cerebral mais 
complexo”, explicou, considerando 
que se trata de um assunto relativo à 
“problemática da relação corpo-mente, 
que hoje cai no âmbito da ciência ex-
perimental e não só da filosofia”. 
Relativamente ao segundo capítulo da 
obra, intitulado “transdução cerebral” e 
da autoria de Susana Reis, Levi Guerra 
caracterizou-o como um “belo capí-
tulo”, onde são percorridos “conceitos 
básicos sobre a luz e a cor, a sua forma 
de propagação, a sua capacidade de ex-
citação de estruturas orgânicas, parti-
cularmente de origem nervosa, dando 
origem por esse facto a outras formas 

de energia”. Aqui, acrescentou, “dá-se o fenómeno 
da transdução”. 
Após percorrer a fisiologia do olho, Susana Ribeiro 
explora a psicologia e o simbolismo da cor. “Uma 
parte encantadora”, sugeriu Levi Guerra, lem-
brando que a cor “afecta a actividade humana ao 
nível psicológico e fisiológico, com reflexos na acti-
vidade cerebral”. “É uma linguagem individual e o 
homem reage a ela subordinado às suas condições 
físicas e às suas influências culturais”, acrescentou. 
Na terceira e última parte da obra, é José Ramada 
a assinar uma reflexão sobre “Sensação, Percep-
ção e Fotografia. O médico e fotógrafo –habitual 
participante da Arte Fotográfica – faz síntese dos 
anteriores capítulo e dá um aspecto “instrutivo” 
e “um cunho prático” ao fenómeno da percepção 
das imagens, segundo Levi Guerra. José Ramada 
explica que a leitura de uma imagem se altera “em 
função do tempo de observação, ao qual se junta o 
conhecimento individual adquirido, conduzindo 
à interpretação final da mesma”. Para Levi Guerra, 
“olhar para este livro é um privilégio, pelo que nos 
faz de bom e de tão bem”, recomendando a sua lei-
tura “para quem gosta de viver a arte”. 
Coube a António Paes Cardoso intervir na sessão de 
apresentação em nome dos autores. O pneumolo-
gista deixou vários agradecimentos, salientando de 
forma particular a “colaboração efectiva” de Miguel 
Guimarães na publicação da obra. Paes Cardoso 
confessou que “Cor e Luz na Interpretação da Ima-
gem – Tradução Cerebral” não apresenta “nenhuma 
pretensão específica”, além de procurar “chamar a 
atenção para a interpretação do cérebro em função 
do que as pessoas olham e veem”. “Esperamos que 
este livro cumpra a missão, o que só os leitores po-
dem confirmar”, concluiu. n
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inicia todo um processo de informação que lhe per-
mite enriquecer a experiência visual. “Quando o 
cidadão entra no museu, toda a sua biografia cogni-
tiva, estética, cultural e social começa a ver. Como 
todos somos biograficamente diferentes, cada um 
vê à sua maneira. Esta é a pavorosa ciência de ver”, 
concluiu. 
Daniel Serrão sublinhou também o peso que a ex-
periência e o conhecimento têm em todo o pro-
cesso, considerando que “não é possível ver sem 
antes ter aprendido a ver”. Em suma, acrescentou, 
trata-se de “conseguir aprender a extrair do objecto 
exterior todos os sentidos – estéticos, culturais, téc-
nicos, sociais – que tem e denota aos olhos alheios”. 

visita aos Museus
O Museu da Farmácia (MF) foi o primeiro a ser 
virtualmente visitado nesta sessão. João Neto, co-

nhecido director da instituição 
e também presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Museolo-
gia desde 2007, sintetizou todo 
o percurso do MF desde a sua 
fundação em 1996. O historia-
dor lembrou a ambição de “ter o 
melhor museu do mundo nesta 
área”, ainda numa fase em que 
existia “apenas uma colecção à 
procura de um museu”. Hoje o 
MF tem uma colecção que ul-
trapassa as 17 mil peças e inau-
gurou, em 2011, a extensão no 
Porto, uma cidade que, recor-
dou João Neto, “está no cora-
ção de uma geração inteira de 
farmacêuticos”. Entre o acervo 
da instituição consta a única 
farmácia completa do século 
XVIII em Portugal, uma farmá-
cia chinesa e o único sarcófago 
egípcio no país. 
Rosa Maria Rodrigues foi a 
terceira convidada da sessão, 
tendo apresentado o projecto 
da Casa Museu Egas Moniz em 
Avanca (concelho de Estarreja) 

da qual é directora. A responsável recordou o per-
curso pessoal e profissional do Prémio Nobel da 
Medicina de 1949 – nascido naquela localidade – e 
historiou todo o processo de restauro e manutenção 
de que a Casa Museu foi objecto, tendo sido reaberta 
ao público em 2013. 
Finalmente, António França, também historiador, 
descreveu o Museu Júlio Dinis – Uma Casa Ova-
rense, um projecto do qual é responsável e que ho-
menageia as vivências do grande escritor e médico 
do século XIX na cidade de Ovar, no Verão de 1963. 
Júlio Dinis escolheu então aquela localidade para 
atenuar os primeiros sinais de tuberculose, sendo-
-lhe reconhecida uma forte ligação a esse período 
que terá influenciado a escrita das obras As Pupilas 
do Senhor Reitor e A Morgadinha dos Canaviais. n
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NúClEo	dE	HiStÓria	da	MEdiCiNa	
da	ordEM	doS	MédiCoS	
História dos Museus
da Medicina

“Pavorosa ciência de ver”

O Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos 
(NHMOM), representado pelo presidente Aires Gonçalves e 
por Amélia Rincón-Ferraz, promoveu novo encontro na Secção 
Regional do Norte, no passado dia 22 de Março. “Museus de 
Medicina e Farmácia – um exemplo da museologia nacional” 
serviu de tema a uma sessão onde se destacou o brilhantismo 
de Daniel Serrão e a descrição dos museus nacionais mais 
relevantes na área da Saúde.

O propósito era conhecer os museus portu-
gueses ligados à Medicina e à Farmácia. 
Antes disso, porém, Daniel Serrão ofere-

ceu à audiência do evento promovido pelo NH-
MOM a perspectiva oposta: o olhar do visitante. 
O professor jubilado reflectiu sobre a diferença de 
fundo entre “olhar” e “ver”. “Quando entramos num 
museu”, exemplificou, “vamos lá para ver, será que 
basta fixar os olhos num objecto exterior para ver?”. 
A resposta categórica é não. “A ciência de ver é pa-
vorosa porque põe em acção todo o nosso cérebro”, 
justificou Daniel Serrão recorrendo à poética de 
Álvaro de Campos, heterónimo de Pessoa. 
Após descrição do processo de activação bio-eléc-
trica associado à visão, o anátomo-patologista lem-
brou que “em milésimos de segundo” o ser humano 
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A sua forma irrequieta de estar leva-a a 
explorar diversos caminhos na pintura 
e nas artes plásticas. “Não gosto de fazer 
sempre a mesma coisa”, confessa, expli-
cando dessa forma as diferentes lingua-
gens apresentadas nesta mostra, desde o 
desenho à ilustração, e a incapacidade em 
escolher um rótulo para o seu trabalho. 
“Não sinto que seja arte contemporânea, 
porque é muito complexa e não é o estilo 
que me agrada mais”, justifica. 
Mais uniforme é o trabalho de Fernanda 
Lima. Professora de Educação Visual e 
recém-doutorada em Belas Artes, a au-
tora recolheu uma série de obras desde 
2010 com dois temas: “As primeiras são 
pinturas ligadas às máquinas de tortura 
e à fragmentação dos corpos, depois te-
nho uma linha sobre abismos e naturezas 
mortas com paisagem”. A figura humana, 
nos primeiros trabalhos, nunca é reve-
lada na totalidade e serve o propósito da 
fragmentação. 
À semelhança da colega, Fernanda con-
fessa-se emocionalmente ligada à pintura. 
“Toda a minha formação foi direccionada 
para a pintura. Gosto muito de dar aulas, 
mas o meu objectivo de vida é a pintura e 
as artes plásticas e é neste mundo que me 
realizo”, assegura a criadora, apesar de 
sentir que a sua arte “não é muito vendá-
vel” e que por essa razão “talvez não seja 
tão interessante para as galerias”. Neste 
ponto, a professora avalia negativamente 
o circuito comercial das artes plásticas, 
entendendo que “as pessoas vão muito 
por modas” e obedecem “ao que as gale-
rias ditam”. 
Ana Stingl é o elemento que completa 
esta exposição. Também professora de 
Educação Visual, nunca deixou de exer-
citar as competências obtidas na licen-
ciatura. “Gostei muito de frequentar as 
Belas Artes, continuo a pintar e desenhar 
muito. Nunca parei de o fazer. Umas ve-
zes pinta-se mais que outras, mas sempre 
com a mesma vontade e com uma cres-

cente vontade de explorar”, explica.
A sua área de exposição revela uma pintura mais 
luminosa, de tons pastel, a induzir sensações de 
serenidade. A autora confirma-o, assumindo que os 
ambientes “mais suaves e tranquilos” representam 
“uma paz interior assegurada e muito firme”. Nem 
sempre, todavia, a pintura de Ana Stingl pretende 
traduzir sensações de tranquilidade. Em “A Noiva” 
apresenta uma série de circunferências que expõem 
“redundâncias e dúvidas”. “A minha pintura já foi 
mais abstracta, por razões de escola. Sempre gostei 
muito de um abstracto figurativo, com segundos 
sentidos e descontextualizações. Sou mais poética 
do que taxativa”, assinala em jeito de auto-caracte-
rização. n

Partilham o local 
de trabalho e a 
vocação pelas 
artes, reunindo os 
respectivos trabalhos 
com frequência para 
os apresentarem 
publicamente. Desta 
vez, fizeram-no na 
Casa do Médico, 
com a exposição 
“3 Olhares”, que 
esteve patente entre 
17 e 29 de Janeiro.

exposição de 
Ana Stingl, 
Fernanda 
lima e luísa 
Ferreira

3 O
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Luísa Ferreira é o dínamo do grupo: encontra 
os espaços para expor e mobiliza as colegas 
e amigas, Ana Stingl e Fernanda Lima, para 

apresentarem as respectivas pinturas. Pela proximi-
dade à Escola EB 2-3 de Paranhos, a Casa do Médico 
foi a opção natural desta professora de História para 
a mais recente exposição conjunta: “3 Olhares”. 
Apesar de ter uma formação distinta das compa-
nheiras, Luísa Ferreira não esconde sentir-se mais 
uma pintora que dá aulas que uma professora que 
pinta. “Sem dúvida. Não desprezando a importân-
cia daquilo que fazemos, o mais importante é aquilo 
que somos. A nossa essência é fundamental”, justi-
fica, acrescentando que se pudesse pintar e escrever 
profissionalmente “não hesitava”.
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exposição de 
fotografia 
de Fernando 
Moreira

O Douro, particularmente a sua região viní-
cola, serviu de inspiração para a fotografia 
de Fernando Moreira, exposta entre 7 e 21 de 
Fevereiro na Casa do Médico. O autor registou 
toda a paisagem duriense, da foz aos socalcos, 
numa apresentação de 18 obras. 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Vitor Silva

A m a i s  a n -
tiga região 
demarcada 
do mundo 

é uma escolha natural 
para Fernando Moreira. 
O fotógrafo identifica 
“características muito 
particulares” no Alto 
Douro Vinhateiro que 
combinam riqueza cul-
tural e uma paisagem 
única, de encostas ín-
gremes e águas densas 
do rio. “A beleza especial 
desta região resulta de 
uma relação íntima en-
tre a actividade humana 
ligada ao vinho e as pai-
sagens dominadas pelos 
socalcos”, acrescenta.
No conjunto de 18 ima-
gens que escolheu para 
completar esta exposi-
ção, o autor procurou 
ser tão diverso quanto 
possível e incluir toda a 
extensão do Rio Douro 
– da Foz, representada 
pela Ponte da Arrábida, 
ao Pinhão. “Teria muitas 
mais para trazer, mas 
quis apresentar um con-
ceito diferente e retratar 
um pouco da história e 
das actividades do povo. 
Daí o mural de azulejos 
que datam do início do 
século XX”. 
Para Fernando Moreira, 
a fotografia é uma forma 
de acrescentar sentido 
ao que os olhos vêem. 
“Gosto de sentir aquilo 
que vejo e as imagens 
permitem aprofundar 
a minha relação com 
os locais, a natureza, as 
pessoas. Essa é a razão 
fundamental da minha 
fotografia”, explica. O 
autor, que expôs pela 

primeira vez na Casa do Médico, dedica-se a esta 
actividade como amador, mas tem diversas apre-
sentações individuais no currículo, como as que 
realizou na Biblioteca Municipal de Santo Tirso, na 
Casa Tait, no Porto, e no Museu D. Diogo de Sousa 
em Braga. n
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torna-se personagem presente em quase todas as 
ilustrações que compõem esta mostra em forma 
de narrativa, transmitindo força e serenidade ao 
mesmo tempo. 
“A Capa da Velha” não tem qualquer resquício auto-
-biográfico. “Não são os meus sonhos que aqui estão 
representados, mas acho que tem um bocadinho do 
sonho de toda a gente”, explica Carolina Schacht. 
A autora natural de Conacri considera que nesta 
história estão condensados aspectos comuns a to-
dos nós. “Traz-nos à memória os nossos medos, 

as nossas fantasias, 
aquelas coisas que 
nos vêm visitar du-
rante o nosso sono”, 
explica. 
Em termos formais, 
a autora optou pela 
ilustração e pela 
ausência de cor, 
um detalhe que fa-
cilmente se associa 
ao tema. “Quem 
conheço os meus 
trabalhos anteriores 
sabe que eu traba-
lho muito a cor. E 
uso cores intensas. 
Mas acredito que 
o preto e branco, 
quando bem tra-
balhado, também 
tem muita força e, 
neste caso, remete 
também para o so-
nho, porque os so-
nhos não têm cor”, 
explica. 
Esta foi a primeira 
exposição de Ca-
rolina Schacht na 
Secção Regional do 
Norte da Ordem 
dos Médicos, de-
pois de já ter apre-
sentado “A Capa da 
Velha” em duas ga-
lerias na cidade do 
Porto. n

Carolina Schacht escolheu o sonho como 
ponto de partida de uma narrativa que 
explora os medos, as angústias e as 
ilusões do ser humano. Uma história 
comum a todos nós, servida em tons 
cinza – “porque os sonhos não têm cor” 
– numa exposição intitulada A Capa da 
Velha, que esteve na SRNOM entre 1 e 14 
de Março.

exposição de 
Carolina Schacht

a capa  
da velha

bio
Carolina	 Schacht	 nasceu	
em	1974,	na	cidade	de	Co-
nacri	(república	da	Guiné)	
e	cumpriu	formação	supe-
rior	na	Faculdade	de	arqui-
tectura	 da	 Universidade	
do	Porto.	Posteriormente	
enveredou	pelas	áreas	da	
Cenografia	e	design,	com	
colaborações	 diversas	
onde	se	destaca	o	traba-
lho	para	as	companhias	de	
teatro	Seiva	trupe,	Cultur-
porto	e	teatro	Nacional	de	
São	João.
Nas	artes	plásticas,	a	cria-
dora	privilegia	a	pintura	e	
a	ilustração,	apresentando	
um	 extenso	 currículo	 de	
exposições	 individuais	 e	
tendo	conquistado	o	2º	pré-
mio	Ctt,	descobrimentos.

O título enig-
m át ico  e s -
conde uma 

história de sonhos e da 
dimensão a que estes 
nos transportam. Ca-
rolina Schacht explica 
de forma simples o 
conceito da exposição 
que trouxe à Casa do Médico: “Uma velha, de capa 
muito rica, vem apaziguar o sono de uma menina, 
que tinha começado por ser um pesadelo”. A velha 
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Já imaginou dedicar 200 horas de trabalho a 
desenhar a fachada do Hospital de Santo An-
tónio? Agora, pense que esse desenho é feito 
a caneta, numa placa de madeira e quase sem 

margem de erro. É mais ou menos este o método 
de trabalho de Rui Manuel Raimundo, desde que 
em Setembro de 2013 se começou a dedicar a uma 
técnica de desenho muito particular. 
O criador, que fez a primeira apresentação pública 

do seu trabalho precisa-
mente nesta exposição 
na SRNOM, recorda que 
sempre teve talento para o 
desenho. No seu currículo 
consta, além da profissão 
de designer de mobiliário 
e do curso não completo 
de Arquitectura, uma ex-
periência invulgar nesta 
matéria: “Há 20 anos, 
quando estava no serviço 
militar, os meus colegas 
pediam-me para desenhar 
as namoradas. Era uma 
forma de ganhar algum 
dinheiro”. 
Mais recentemente, Rui 
Raimundo pensou em 
acrescentar alguns níveis 
de dificuldade ao seu ta-
lento e começou a dese-
nhar os principais monu-
mentos do Porto, como a 
Ponte D. Luís, a Torre dos 
Clérigos ou a Sé, com uma 
caneta de tinta-da-china 
em pequenas superfícies 
de madeira. “Comecei por 
fazer trabalhos de peque-
nas proporções. Houve 
uma pessoa que viu um 
desenho no Facebook, 
quis comprar e depois 
achou que era muito pe-
queno. Percebi que tinha 
de aumentar a escala”, re-
corda, acrescentando que 
normalmente se baseia 
“em dicas” para expandir o 
seu trabalho. 

Hoje as suas telas de madeira apresentam um nível 
de detalhe impressionante, ao ponto de ir várias 
vezes ao local procurar os pormenores que ainda 
faltam ao desenho. “Sou muito perfeccionista e de-
talhista. Se vir que o nível de pormenor não é aquele 
que pretendo, volto atrás para refazer de alguma 
forma”, confessa. Rui Raimundo explica que este 
tipo de desenho entusiasma pela dificuldade. “De-
senhar em papel é relativamente simples. Pega-se 
num lápis, desenha-se e apaga-se com a mesma ra-
pidez. Neste caso, só temos uma lixa fina que apaga 
alguns erros, mas não podemos exagerar”. n

O Porto em 
detalhe

exposição de  
Rui Manuel Raimundo

Rui Manuel Raimundo dedica-se a uma téc-
nica invulgar: o desenho a caneta em super-
fícies de madeira. Entre 14 e 29 de Março, o 
autor exibiu a sua linguagem na Casa do Mé-
dico, apresentando um conjunto de ilustra-
ções dos locais mais emblemáticos da cidade 
do Porto. O resultado foi, no mínimo, surpre-
endente. 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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Com mais de 25 anos de percurso artístico, Edite 
Melo dedicou-se à pintura por “herança genética”: 
“O meu avô era um artista, desenhava maravilhosa-
mente e fui buscar esse gene”. A criadora encontrou 
no abstracto a sua forma privilegiada de expressão, 
porém essa clarificação aconteceu apenas em 2001. 
“Quando comecei a pintar exprimia-me através do 
figurativo. O rosto, a paisagem e a porcelana eram 
os meus aliados. Nesse ano parti para o abstracio-
nismo e tenho-me mantido fiel a este”, explica a 
pintora, reconhecendo todavia que ainda se encon-
tra um pouco do seu anterior trabalho no actual. 
Numa arte que prescinde da forma e do tema em 
função da intuição exploratória, a inspiração surge 
no momento de abordar a tela. Edite Melo refere, 
no entanto, que podem ser encontrados elementos 
concretos na sua obra, particularmente associados 

à vida animal. “Não é 
propositado”, justifica, 
“mas quando o pincel 
ganha vida, o impulso 
da criatividade vai para 
aquilo que considero 
ser o meu abstraccio-
nismo animal.”
A cor, apesar de tudo, 
é a característica mais 
evidente da obra da 
pintora. É nela que 
encontra a sua maior 
fonte de inspiração. É a 
ela que recorre quando 
pega no pincel pela 
primeira vez. “Quando 
crio, não existe um fio 
condutor que me leva 
ao resultado final. O 
que me guia são as co-
res. Adoro trabalhar as 
cores e, através delas, 
dar vida a um quadro.”cOr e 

imaginaçãO
Pela primeira vez presente na Ordem dos Mé-
dicos, a pintora Edite Melo exibe no abstracto 
a sua expressão e identidade. Nesta mostra, 
a abundância de cores e nuances convidou a 
um exercício de reflexão e imaginação.

te
xt

o	
N

el
so

n 
So

ar
es

	›	F
ot

og
ra

fia
	D

ig
ire

po
rt

exposição da pintora 
edite Melo

bio
Natural	de	torres	vedras,	
Edite	 Melo	 sempre	 se	
dedicou	à	pintura.	a	sua	
obra	está	representada	
em	diversas	instituições	
e	coleções	particulares,	
contando	 já	 com	 mais	
de	200	trabalhos	reali-
zados.	a	sua	primeira	ex-
posição	individual	data	
de	1987.	a	apresentação	
na	SrNoM	foi	a	25ª	da	
carreira. nDe 4 a 17 de Abril, a galeria da Secção 

Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos acolheu a exposição individual de 
Edite Melo. A pintora, que se identifica 

com a arte abstracta, propôs aos seus observadores 
uma caminhada pelo desconhecido, capaz de dar 
vida a um mundo imaginário. 
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No início da minha carreira profissional, já 
possuidor do título de especialista, e depois 
durante mais alguns anos usufrui da con-
fiança profissional e amizade pessoal dum 
ilustríssimo e prestigiado médico que infe-
lizmente já não está entre nós. Chamava-se 
Rufino Ribeiro, era médico especialista de 
oftalmologia e foi colaborador do conhe-
cido Barraquer, uma figura bem conhecida 
nos meios internacionais da especialidade 
e que alguns portugueses procuravam 
para tratar de graves problemas de visão.

Para o seu tempo foi um homem corajoso 
que lutou sem apoios, ávido de conheci-
mentos que foi procurar nos melhores cen-
tros da Europa, culto, com elevados dotes 
artísticos, e sobretudo solidário com os 
mais desfavorecidos.

A sua curiosidade científica era tão elevada 
que foi o maior estudioso da cegueira desse 
grande vulto da literatura portuguesa, 
Camilo Castelo Branco, publicou vários 
estudos sobre o assunto e manteve uma 
polémica com o médico brasileiro Gomes 
da Costa, que vale a pena conhecer, além de 
ter efetuado inesquecíveis conferências no 
Ateneu Comercial do Porto.

Selada alguma amizade, veio de seguida 
a proximidade familiar e intimidade que 

José Manuel Pavão
Cirurgião Pediatra

recobro dum 
encontro
este “recobro dum encontro” não é só a 
resposta ao apelo que o colega e amigo 
Maia Gonçalves dirige à classe médica no 
último número da revista Norte Médico. É 
mais do que isso! 
É um testemunho de apreço, modesto, 
claro, porque ele merecia mais! Mas 
cada um dá o que pode, e quem dá o que 
pode, como diz o bom povo, a mais não é 
obrigado! 
aqui fica pois, meu amigo, esta pequena 
nota pela tua dedicação e empenho às 
atividades culturais da Secção regional 
do Norte da ordem dos Médicos, um bom 
exemplo à espera de outros mais, sobre-
tudo das novas gerações.
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hoje recordo com saudade das nossas con-
versas entre duas chávenas de um deli-
cioso chá e de ter conhecido de perto a sua 
obra pictórica, especialmente as peças de 
óleo, uma das quais muito me apaixonou.

Contemporâneo e amigo do colega Adolfo 
Rocha, que muitos dos leitores conhecem 
pelo seu pseudónimo literário Miguel 
Torga, este, sabedor das suas qualidades de 
artista, pediu-lhe um dia que fizesse o seu 
retrato.

Gostando de ajudar os amigos dos seus 
amigos, o Dr. Rufino Ribeiro meteu mãos 
à obra, pintou, afinou, retocou, caprichou 
e um dia foi a Coimbra levar a peça ao seu 
colega e grande poeta de São Martinho de 
Anta.

Aconteceu porém que tendo sido posto à 
venda o último número do “Diário”, o Dr. 
Rufino adquiriu um exemplar para que o 
colega poeta lho assinasse.

Adverso a estes pedidos, rígido e parado-
xalmente sem afetos, o poeta disparou: 
– “Ó Rufino, você quer estragar a nossa 
amizade?!”

Desagradado e repentista, o colega pintor 
ripostou à medida:

“Ai sim?! Não há livro? Então não há qua-
dro”. E metendo-se no carro regressou à Ci-
dade Invicta.

Não sei como terá terminado o “recobro 
deste encontro” entre dois homens ilus-
tres e distintos, ambos vítimas do regime 

político vigente mas igualmente resisten-
tes às agressões e injustiças. Um otorrinola-
ringologista de rosto angular e cara azeda 
mas que nos legou poemas e contos deli-
ciosos e de enternecer e um oftalmologista 
curioso investigador, urbano e humanista 
que transportou para a tela as cores e a be-
leza dos seus sentimentos e a alma da sua 
cidade.

Seja como for, ambos merecem palmas, 
pois segundo me confidenciava Agustina 
Bessa Luís, esta é a forma mais simples e 
genuína de homenagear os artistas e os 
poetas.

José Manuel Pavão  n

“Ó Rufino, você quer  
estragar a nossa amizade?!”



As escolhas de António Tavares
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto

Provedor da Santa Casa de Misericórdia 
do Porto desde 2010, António Tavares é 
conhecido pela sua faceta organizada e 
metódica. Licenciado em Direito, este gestor, 
de 54 anos, está a finalizar um doutoramento 
em Ciência Política. Foi deputado pelo PSD na 
Assembleia da República, entre 1985 e 1991. 

Cumpre agora o segundo mandato à frente 
de uma instituição poderosa e influente, 
com 513 anos de história.

O PRíNCIPE
Nicolau Maquiavel

Escrita em 1513 e publi-
cada postumamente em 
1532, esta obra é uma 
das mais relevantes da 
história e inspiração fun-
damental na constituição 
dos modernos estados.
Reconhecido como fun-
dador do pensamento e 
da ciência política mo-

derna, Maquiavel tem os seus textos estuda-
dos e analisados nas universidades do mundo 
inteiro. Ao escrever “O Príncipe”, este histo-
riador, poeta e diplomata renascentista pen-
sou no poder do Estado, tentando perceber 
como as organizações políticas são fundadas, 
se desenvolvem e depois decaem.
Enquadrado no contexto da época em que 
viveu, Maquiavel reflete sobre a necessidade 
de criação de uma arte de governar, essen-
cial para a manutenção das sociedades. Este 
conceito é fundamental para se perceber o 
jogo de forças que caraterizam a política, para 
depois agir na conquista e na manutenção do 
poder.

A ORIGEM DA FAMíLIA, DA 
PROPRIEDADE PRIVADA E DO ESTADO
Friederich Engels

A origem da família pode 
ser classificada segundo 
épocas distintas. Pr i-
meiro, o estágio primitivo 
e selvagem, com parco 
domínio da natureza; 
depois, o estágio da bar-
bárie, já com algum do-
mínio da natureza, com 

formação de família e fixação no terreno; 
finalmente, o estágio da civilização, com di-
visão do trabalho, comércio e da produção 
mercantil, já com atividades muito para além 
da sobrevivência.
Com o trabalho surgiu a necessidade de mão-
-de-obra. A partir daqui chega-se rapida-
mente à fase da escravidão, primeira grande 
divisão social. De um lado os opressores, do 
outro os oprimidos.
Publicada em Zurique, em 1884, esta obra 
busca, através dos séculos, como a família 
foi mudando de feições. O livro é de extrema 
importância em matéria de Teoria da His-
tória, para o entendimento de como a nossa 
sociedade chegou aos moldes atuais. Engels 
constrói uma lógica de formação do mundo 
capitalista contemporâneo, proporcionando 
ainda uma boa reflexão sobre as correlações 
históricas entre a formação de impérios e as 
revoluções Industrial, Francesa e Russa, que 
moldaram a atualidade.

A ARTE DA GUERRA
Sun Tzu

Sun Wu, ou Sun Tse, ou 
Sun Tzu como é mais co-
nhecido aqui no Ocidente, 
foi um grande pensador 
militar e estratega da última 
fase do período histórico 
chinês denominado “Pri-
mavera e Outono”. Viveu há 

mais de 2500 anos e é tido como o fundador 
da teoria militar na China.
Em “A Arte da Guerra”, Sun Tzu desenvolve o 
pensamento e doutrinas filosóficas aplicados 
nas áreas militar e estende-os à política, à 
economia e até à vida pessoal.
Esta bíblia da estratégia, lida e estudada com 
entusiasmo por políticos e executivos mo-
dernos, é também amplamente aplicada no 
mundo dos negócios, conquistando pessoas 
e mercados. Ou, como diria Sun Tzu, “a su-
prema arte da guerra é derrotar o inimigo 
sem lutar”. Um livro obrigatório deste mestre 
da guerra…

texto Rui Martins

3 discos 3 livros88
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3 LIVROS · 3 dIScOS

CRIME OF THE CENTURy
Supertramp

Em 1974 não havia 
os ficheiros digitais 
que existem hoje. 
Na época das calças 
à boca de sino e dos 
cabelos compridos, 
os jovens distin-
guiam-se pelo “LP” 

que levavam debaixo do braço. O “Crime of 
The Century” era um dos mais invejados. Pas-
sear com o “Dreamer” ou o “School” era sinó-
nimo de estatuto, até porque, nesse tempo, 
discos destes eram caros e difíceis de obter.
A inconfundível voz aguda de Roger Hodg-
son, intercalada com a voz grave de Rick Da-
vies, deram vida a um vibrante som de rock/
jazz, muito bem orquestrado. Na altura foi 
catalogado de rock progressivo, talvez por 
associação com o saxofone dos Pink Floyd.
Mais do que o sucesso, o que fica do legado 
Hodgson/Davies é uma sonoridade única, 
inconfundível. A harmónica, o piano eléc-
trico Wurlitzer, assim como a restante bateria 
de instrumentos de teclas e todos os outros 
subtis adornos da paisagem sonora que os 
Supertramp tão bem sabiam utilizar propor-
cionaram um grande estímulo sensorial.
“Hide in Your Shell”, “Bloody Well Right” fo-
ram outros dos êxitos deste disco, que preen-
cheu o imaginário de muitos jovens.

THE DARk SIDE OF THE MOON
Pink Floyd

É considerado como 
um dos mais im-
por tantes á lbuns 
de rock de todos os 
tempos. Lançado a 
24 de março de 1973, 
foi um sucesso ime-
diato. Um disco con-

ceptual, que fala sobre as pressões da vida, 
como o tempo, o dinheiro, a guerra, a loucura 
e a morte, e que constituiu um marco histó-
rico no rock progressivo, com músicas que 
fizeram grande sucesso nas rádios, tais como 
“Money”, “Time” e “Us and Them”.
Os sequenciadores e sintetizadores, combi-
nados com gravações de passos, conversas e 
ruídos produzidos no “home studio” de Roger 
Waters, com vozes femininas e solos de sax, 
mais o som de um rock com influências de 
jazz, de blues e do experimentalismo da mú-
sica de vanguarda, contribuíram para fazer 
do “The Dark Side of The Moon” um dos dis-
cos mais emblemáticos de sempre.
O álbum conseguiu fazer de uma forma bri-
lhante uma ponte entre o blues, o rock clás-
sico e a nova (na época) música eletrónica. 
No entanto, foram os tons mais suaves e as 
nuances líricas e musicais que fizeram com 
que este disco se tornasse numa obra à parte.
Segundo os especialistas, o segundo álbum 
mais vendido de sempre, apenas superado 
pelo “Thriller”, de Michael Jackson.

AS QUATRO ESTAçõES
Antonio Vivaldi

É uma das obras 
mais conhecidas da 
música erudita bar-
roca e um dos dis-
cos mais populares 
de sempre. Vivaldi 
elaborou de forma 
magistra l quatro 

concertos para violino e orquestra, acom-
panhados de quatro sonetos que descrevem 
muito bem a música e cada uma das estações.
Nesta obra de 1723, Vivaldi ilustra elemen-
tos da natureza como a corrente de um rio, o 
chilrear dos pássaros, a trovoada, o vento de 
uma tempestade ou a flauta de um pastor com 
o seu cão a ladrar.
“Em As Quatro Estações” Vivaldi mostra a 
apetência para criar músicas com efeitos bri-
lhantes: contrastes de altas e suaves escalas 
que mais parecem montanhas russas. n

As escolhas de António Tavares
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto
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Legislação90

■n RESoLUÇÃo 12/2014 da Presidência do Con-
selho de Ministros 
Nomeia	José	Maria	laranja	Pontes,	Francisco	
Nuno	 rocha	 Gonçalves,	 ilídio	 José	 Nunes	 de	
oliveira	Cadilhe,	rosa	Sousa	Martins	da	rocha	
Begonha	(diretora	clínica)	e	Maria	isabel	dias	
Sequeira	(enfermeira	diretora),	respetivamente,	
para	os	cargos	de	presidente	e	de	vogais	exe-
cutivos	do	conselho de administração do Insti-
tuto Português de Oncologia do Porto	Francisco	
Gentil,	E.P.E..	Publica	em	anexo	as	notas	curricu-
lares	dos	nomeados.
[dr	-	2.ª	série,	nº	63,	de	31.03.2014,	pág.	8539]

■n dESPaCHo 4632/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	EPE	(SPMS,	
EPE),	referentes	aos	Contratos	Públicos	de	apro-
visionamento	(CPa)	que	determinam	as	condi-
ções	de	fornecimento	de	fatores	recombinantes	
da	coagulação.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	63,	de	31.03.2014,	pág.	8552]

■n dESPaCHo 4633/2014 31.03.2014 Inspecção-
-Geral das Actividades em Saúde-Ministério da 
Saúde 
determina	a	constituição	e	atribuições	das	se-
guintes	equipas	multidisciplinares	no	âmbito	da	
inspeção-Geral	das	atividades	em	Saúde:	Equipa	
Multidisciplinar	de	auditoria	do	desempenho	
organizacional	e	Controlo	 Financeiro	 (EMa),	
Equipa	Multidisciplinar	de	inspeção	temática	
(EMi),	Equipa	Multidisciplinar	de	acompanha-
mento,	Controlo	inspetivo	e	Fiscalização	(EMF)	
e	Equipa	Multidisciplinar	de	acompanhamento,	
auditoria	e	ação	disciplinares	(EMd).	Procede	
à	designação	das	seguintes	entidades	para	os	
respetivos	chefes:	dr.	Mário	alexandre	de	an-
drade	Pais	Mamede,	para	chefiar	a	EMa,	dr.	rui	
Manuel	Colaço	Gomes,	para	chefiar	a	EMF,	dra.	
Paula	Fernanda	lopes	Ferreira	de	oliveira,	para	
chefiar	a	EMi,	e	dr.	Pedro	Jorge	da	Silva	Cordeiro,	
para	chefiar	a	EMd,	e	estabelece	as	suas	com-
petências.
[dr	-	2.ª	série,	nº	63,	de	31.03.2014,	pág.	8553]

■n RESoLUÇÃo 11/2014 da Presidência do Con-
selho de Ministros 
Nomeia	 os	 seguintes	 membros	 do	 conselho 
de administração do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho,	E.P.E.:	Silvério	dos	Santos	
Brunhoso	Cordeiro,	para	presidente,	e	os	vogais	
executivos:	luís	Filipe	Ferreira	da	Cruz	Matos,	
luís	Manuel	Pereira	de	almeida	Costa,	ana	da	
Natividade	Preto	Marcos	(diretora	clínica)	e	Bel-
miro	Manuel	Pereira	rocha	(enfermeiro	diretor).	
Publica	em	anexo	as	sinopses	curriculares	dos	
nomeados.
[dr	-	2.ª	série,	nº	61,	de	27.03.2014,	pág.	8198]

■n dESPaCHo 4520/2014 do Ministério da 
Saúde
Estabelece	o	regulamento	de	organização	das	
atividades	das	entidades	do	setor	público,	pri-
vado	ou	social	que	integram	a	rede	de	vigilância 
epidemiológica	para	prevenção	e	controlo	das	
doenças	transmissíveis	e	outros	riscos	em	saúde	
pública.
[dr	-	2.ª	série,	nº	61,	de	27.03.2014,	pág.	8239

■n PoRtaRIa 76-B/2014 do Ministério da Saúde 
Cria	o	Grupo	Hospitalar	instituto	Português	de	
oncologia	Francisco	Gentil	e	estabelece	o	seu	
regime	de	organização	e	funcionamento.		
[dr	-	1.ª	série,	nº	60-Supl,	de	26.03.2014,	pág.	2182-(2)]

■n dESPaCHo 4355/2014 da Direcção-Geral da 
Saúde-Ministério da Saúde 
determina	os	métodos de vigilância epidemio-
lógica e microbiológica.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	59,	de	25.03.2014,	pág.	7947]

■n dESPaCHo 4354/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.P.E	(SPMS,	
E.P.E.),	 referentes	 aos	 Contratos	 Públicos	 de	
aprovisionamento	(CPa),	que	determinam	as	
condições	de	fornecimento	de	contracetivos 
orais, profiláticos e mecânicos.
[dr	-	2.ª	série,	nº	59,	de	25.03.2014,	pág.	7943]

■n dESPaCHo 4353/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
Estabelece	disposições	no	âmbito	dos	Servi-
ços	Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.	P.	E.	
(SPMS,	E.	P.	E.),	referentes	aos	contratos	públicos	
de	aprovisionamento	(CPa),	que	determinam	as	
condições	de	Sistemas de Pacemakers.
[dr	-	2.ª	série,	nº	59,	de	25.03.2014,	pág.	7942]

■n RESoLUÇÃo 27/2014 da Assembleia da Re-
pública 
institui	o	dia	20	de	outubro	como	Dia Nacional 
da Paralisia Cerebral. 	
[dr	-	1.ª	série,	nº	57,	de	21.03.2014,	pág.	2132]

■n LEI 15/2014 da Assembleia da República
Procede	à	consolidação	dos	direitos e deveres 
do utente dos serviços de saúde,	concretizando	
a	Base	Xiv	da	lei	nº	48/90,	de	24	de	agosto,	sal-
vaguardando	as	especificidades	do	Serviço	Na-
cional	de	Saúde	(SNS),	e	define	os	termos	a	que	
deve	obedecer	a	Carta	dos	direitos	de	acesso	
aos	Cuidados	de	Saúde	pelos	Utentes	do	SNS,	
designada	por	Carta	dos	direitos	de	acesso.		
[dr	-	1.ª	série,	nº	57,	de	21.03.2014,	pág.	2127]

■n PoRtaRIa 76/2014 do Ministério da Saúde 
regulamenta	os	termos	em	que	devem	ser	au-
torizadas	as	unidades de colheita e transplan-
tação de órgãos,	bem	como	a	respetiva	tramita-
ção,	e	todos	os	requisitos	que	devem	instruir	os	
pedidos	de	autorização	das	referidas	atividades,	
nos	termos	do	nº	1	do	artigo	7.º	da	lei	nº	36/2013,	
de	12	de	junho.
[dr	-	1.ª	série,	nº	57,	de	21.03.2014,	pág.	2151]
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■n dESPaCHo 3248/2014 do Secretário de Es-
tado Adjunto-Ministro da Saúde 
reconhece	as	indicações	terapêuticas	da	água	
mineral	das	Caldas	de	S.	lourenço,	freguesia	de	
Pombal,	concelho	de	Carrazeda	de	ansiães.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	41,	de	27.02.2014,	pág.	5872]

■n dESPaCHo 3250/2014 do Secretário de Es-
tado Adjunto-Ministro da Saúde
Constitui	um	grupo	de	trabalho,	na	dependência	
do	gabinete	do	Secretário	de	Estado	adjunto	
do	Ministro	da	Saúde,	com	o	objetivo	de	avaliar	
a	situação	da	prestação de cuidados de saúde 
mental	e	das	necessidades	na	área	da	saúde	
mental,	e	dispõe	sobre	as	suas	competências	e	
funcionamento.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	41,	de	27.02.2014,	pág.	5872]

■n dESPaCHo 3251/2014 do Secretário de Es-
tado Adjunto-Ministro da Saúde
altera	o	despacho	n.º	1393/2013,	de	23	de	janeiro,	
relativo	à	ambulância	de	transporte	inter-hospi-
talar	Pediátrico	(tiP).		
[dr	-	2.ª	série,	nº	41,	de	27.02.2014,	pág.	5873]

■n RESoLUÇÃo 8/2014 da Presidência do Conse-
lho de Ministros 
Nomeia	Henrique Manuel Gil Martins, Rogério 
Pereira Rodrigues e Artur Manuel Trindade Mi-
moso,	respetivamente,	para	os	cargos	de	pre-
sidente	e	de	vogais	executivos	do	conselho	de	
administração	da	SPMS	-	Serviços	Partilhados	do	
Ministério	da	Saúde,	E.P.E.
[dr	-	2.ª	série,	nº	39,	de	25.02.2014,	pág.	5616]

■n dESPaCHo 2977/2014 do Secretário de Es-
tado Adjunto-Ministro da Saúde 
aprova	e	publica	em	anexo	a	classificação far-
macoterapêutica de medicamentos.	
[dr	-	2.ª	série,	nº	37,	de	21.02.2014,	pág.	5403]

■n dESPaCHo 2976/2014 do Secretário de Es-
tado Adjunto-Ministro da Saúde
determina	que	as	unidades	funcionais	presta-
doras	de	cuidados	de	saúde	em	matéria	de	in-
tervenção	dos	comportamentos	aditivos	e	das	
dependências	no	âmbito	das	administrações	
regionais	de	Saúde,	i.P.	(arS,iP)	denominam-se	
unidades	de	intervenção	local	e	revestem	a	na-
tureza	de,	nomeadamente,	centros	de	respostas	
integradas,	unidades	de	alcoologia,	unidades	de	
desabituação	ou	comunidades	terapêuticas,	e	
estabelece	as	suas	atribuições	e	funcionamento.		
[dr	-	2.ª	SériE,	nº	37,	de	21.02.2014,	pág.	5402]	

■n PoRtaRIa 45/2014 do Ministério da Saúde 
altera	 (quinta	 alteração)	 a	 Portaria	 n.º	 924-
a/2010,	de	17	de	setembro,	que	define	os	grupos	
e	subgrupos	farmacoterapêuticos	que	integram	
os	diferentes	escalões	de	comparticipação	do	
Estado	no	preço	dos	medicamentos.		
[dr	-	1.ª	SériE,	nº	37,	de	21.02.2014,	pág.	1618]
(o	anexo	a	esta	Portaria	foi	retificado	e	republicado	através	da	
declaração	de	rectificação	11-a/2014	[dr	-	1.ª	série,	nº	38-Supl,	de	
24.02.2014,	pág.	1630-(2)])

■n PoRtaRIa 158/2014 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde 
revê	o	regime	especial	de	comparticipação	para	
medicamentos	destinados	ao	tratamento	da	
doença	de	hepatite C.	
[dr	-	2.ª	série,	nº	37,	de	21.02.2014,	pág.	5413]

■n dESPaCHo 3851/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
determina	que	o	Centro	Hospitalar	de	São	João,	
E.P.E.,	 o	 Centro	 Hospitalar	 e	 Universitário	 de	
Coimbra,	E.P.E.,	o	Hospital	Garcia	de	orta,	E.P.E	.	
e	o	Centro	Hospitalar	lisboa	Norte,	E.P.E.	são	os	
centros	de	tratamento	autorizados	para	o	segui-
mento	em	ambulatório	de	doentes	adultos	com	
diagnóstico	de	Hipertensão Arterial Pulmonar, 
e	define	que	os	preços	a	aplicar	são	em	função	
das	diferentes	vertentes	terapêuticas	e	fases	
da	doença.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	50,	de	12.03.2014,	pág.	6832]

■n dESPaCHo 3752/2014 do Ministério da Saúde 
designa,	em	regime	de	comissão	de	serviço,	por	
um	período	de	cinco	anos,	renovável	por	igual	
período,	José Maria Mendes Ribeiro de Freitas 
Albuquerque,	 para	 exercer	 o	 cargo	 de	 vogal 
do conselho diretivo do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge,	i.	P.
[dr	-	2.ª	série,	nº	49,	de	11.03.2014,	pág.	6599]

■n dESPaCHo 3756/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
Estabelece	 disposições	 com	 vista	 ao	 alarga-
mento	da	deteção precoce do cancro colorretal.
[dr	-	2.ª	série,	nº	49,	de	11.03.2014,	pág.	6600]

■n dESPaCHo 3755/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
altera	o	despacho	n.º	16207/2013,	de	13	de	de-
zembro,	do	Secretário	de	Estado	da	Saúde,	que	
estabelece	disposições,	no	âmbito	dos	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.P.E	(SPMS,	
E.P.E.),	 referentes	 aos	 Contratos	 Públicos	 de	
aprovisionamento	que	determinam	as	condi-
ções	de	fornecimento de Stents. 	
[dr	-	2.ª	série,	nº	49,	de	11.03.2014,	pág.	6600]

■n dESPaCHo 3754/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
determina	 a	 alteração	 do	 despacho	 nº	
15327/2013,	de	25	de	novembro,	que	estabelece	
disposições	no	âmbito	dos	Serviços	Partilhados	
do	Ministério	da	Saúde,	E.	P.	E.	(SPMS,	E.	P.	E.),	
referente	aos	Contratos	Públicos	de	aprovisio-
namento	(CPa),	que	determinam	as	condições	
de	fornecimento	de	Sistemas de Cardioversores 
Desfibrilhadores Implantáveis (Cdi’s).
[dr	-	2.ª	série,	nº	49,	de	11.03.2014,	pág.	6600]

■n dECLaRaÇÃo dE RECtIFICaÇÃo 16/2014 da 
Presidência do Conselho de Ministros 
retifica	a	Portaria	nº	8/2014,	de	14	de	janeiro,	
que	procede	à	primeira	alteração	à	Portaria	nº	
615/2010,	de	3	de	agosto,	que	estabelece	os	re-
quisitos	mínimos	relativos	à	organização	e	fun-
cionamento,	recursos	humanos	e	instalações	
técnicas	para	o	exercício	da	atividade	das	unida-
des	privadas	que	tenham	por	objeto	a	prestação 
de serviços médicos e de enfermagem em obs-
tetrícia e neonatologia.
[dr	-	1.ª	série,	nº	47,	de	07.03.2014,	pág.	1782]

■n dESPaCHo 3235/2014 do Ministério das Fi-
nanças 
Fixa,	para	o	ano	de	2014,	o	número	de	médicos 
aposentados	que	podem	ser	contratados	pelos	
estabelecimentos	do	Serviço	Nacional	de	Saúde.
[dr	-	2.ª	série,	nº	41,	de	27.02.2014,	pág.	5862]

■n dESPaCHo 4270-a/2014 do Ministério da 
Saúde
designa,	em	regime	de	comissão	de	serviço,	por	
um	período	de	cinco	anos,	renovável	por	igual	
período, José Manuel Lourenço Mestre,	para	
exercer	o	cargo	de	vogal do conselho diretivo do 
Instituto Nacional de Emergência Médica,	i.	P.	
[dr	-	2.ª	série,	nº	57-Supl,	de	21.03.2014,	pág.	7748-(2)]

■n dESPaCHo 4270-B/2014 do Ministério da 
Saúde
designa,	em	regime	de	comissão	de	serviço,	
por	um	período	de	cinco	anos,	renovável	por	
igual	período,	Paulo José Amado de Campos,	
para	exercer	o	cargo	de	presidente do conselho 
diretivo do Instituto Nacional de Emergência 
Médica,	i.	P.
[dr	-	2.ª	série,	nº	57-Supl,	de	21.03.2014,	pág.	7748-(2)]

■n RESoLUÇÃo 9/2014 da Presidência do Conse-
lho de Ministros 
designa	João	Emanuel	Santos	Pinheiro,	Mário	
João	rodrigues	dias	e	rui	antónio	da	Cruz	de	
vasconcelos	Guimarães,	respetivamente,	para	
os	cargos	de	vice-presidente	e	de	vogais	do	con-
selho	diretivo	do	Instituto Nacional de Medicina 
Legal e Ciências Forenses,	i.P..	Publica	em	anexo	
as	notas	curriculares	dos	nomeados.
[dr	-	2.ª	série,	nº	56,	de	20.03.2014,	pág.	7564]

■n dESPaCHo 4185/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
determina	que	a	aplicação	rHv,	que	consubs-
tancia	o	sistema	de	processamento	de	remu-
nerações	e	de	gestão	de	recursos	humanos	nas	
instituições	e	serviços	do	Ministério	da	Saúde	
e	do	Serviço	Nacional	de	Saúde,	deve	ser	obri-
gatoriamente	utilizada	em	todos	os	serviços	e	
instituições,	incluindo	todos	os	serviços	e	ins-
tituições	da	administração	direta	e	indireta	do	
Ministério	da	Saúde.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	56,	de	20.03.2014,	pág.	7574]

■n dESPaCHo 4085-a/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
Estabelece	 o	 cronograma	 e	 disposições	 adi-
cionais	para	a	implementação	da	avaliação	do	
desempenho	dos	trabalhadores	da	administra-
ção	Pública	(SiadaP	3)	a	trabalhadores	integra-
dos	na	carreira especial médica para o biénio 
2013/2014;	e	determina	a	constituição	e	compo-
sição	de	uma	comissão	de	acompanhamento,	
cujo	objetivo	será	o	de	apoiar	todo	o	processo	
de	implementação	do	referido	sistema	de	ava-
liação.
[dr	-	2.ª	série,	nº	53-Supl,	de	17.03.2014,	pág.	7338-(2)]

■n dESPaCHo 3926/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
Fixa	o	número	de	médicos	internos	a	quem	pode	
ser	reconhecido	o	estatuto de interno douto-
rando	e	define	as	áreas	prioritárias	a	considerar	
no	ano	de	2014.
[dr	-	2.ª	série,	nº	51,	de	13.03.2014,	pág.	7007]
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■n dESPaCHo 2643/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
Nomeia	as	licenciadas	isabel	távora,	Maria	Fi-
lomena	Brazão	Carvalho	Pina	e	Maria	luísa	da	
Cruz	Mirones,	para	integrarem,	respetivamente	
como	presidente	e	vogais,	a	Comissão	de	verifi-
cação	técnica,	no	âmbito	da	Radioncologia. 	
[dr	-	2.ª	série,	nº	34,	de	18.02.2014,	pág.	4948]

■n dESPaCHo 2644/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.P.E	(SPMS,	
E.P.E.),	 referentes	 aos	 Contratos	 Públicos	 de	
aprovisionamento	(CPa),	que	determinam	as	
condições	de	fornecimento de VACINAS E TU-
BERCULINAS.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	34,	de	18.02.2014,	pág.	4949]

■n dESPaCHo 2521/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.	P.	E.	(SPMS,	
E.	P.	E.),	referentes	aos	Contratos	Públicos	de	
aprovisionamento	(CPa),	que	determinam	as	
condições	de	fornecimento	de	Material Dispo-
sable de Bloco Operatório	-	Parte	iii.
[dr	-	2.ª	série,	nº	33,	de	17.02.2014,	pág.	4802]	

■n PoRtaRIa 35/2014 do Ministério da Saúde 
Estabelece	os	requisitos	mínimos	relativos	à	or-
ganização	e	funcionamento,	recursos	humanos	
e	instalações	técnicas	das	unidades de saúde de 
radiologia.		
[dr	-	1.ª	série,	nº	30,	de	12.02.2014,	pág.	1355]

■n PoRtaRIa 34/2014 do Ministério da Saúde
Estabelece	os	requisitos	mínimos	relativos	à	or-
ganização	e	funcionamento,	recursos	humanos	
e	instalações	técnicas	para	o	exercício	da	ativi-
dade	das	unidades	privadas	de	serviços	de	saúde	
de	radioterapia/radioncologia. 
[dr	-	1.ª	série,	nº	30,	de	12.02.2014,	pág.	1345]

■n PoRtaRIa 33/2014 do Ministério da Saúde
Estabelece	os	requisitos	mínimos	relativos	à	
organização	e	funcionamento,	recursos	huma-
nos	e	instalações	técnicas	para	o	exercício	da	
atividade	das	unidades de saúde de medicina 
nuclear. 
[dr	-	1.ª	série,	nº	30,	de	12.02.2014,	pág.	1336]

■n RESoLUÇÃo 5/2014 da Presidência do Conse-
lho de Ministros 
Nomeia	para	membros	do	conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar do Porto, E.	P.	E.	as	
seguintes	individualidades:	Fernando José Mon-
tenegro Sollari Allegro,	para	presidente,	e Élia do 
Céu Costa Gomes, Rui Manuel Oliveira Pedroso, 
Paulo Jorge Barbosa Carvalho	(diretor	clínico)	
e	Alfredo Eduardo Argulho Alves (enfermeiro	
diretor),	para	vogais	executivos	do	conselho	de	
administração	do	Centro	Hospitalar	do	Porto,	E.	
P.	E..	Publica	em	anexo	as	notas	curriculares	dos	
nomeados.
[dr	-	2.ª	série,	nº	28,	de	10.02.2014,	pág.	4004]

■n dESPaCHo 2079/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
Estabelece	disposições	no	âmbito	da	Serviços	
Partilhados	do	Ministério	da	Saúde,	E.	P.	E.	(SPMS,	
E.	P.	E.),	referentes	aos	Contratos	Públicos	de	
aprovisionamento	(CPa),	que	determinam	as	

condições	de	fornecimento	de	medicamentos 
do consumo geral - Aparelho Locomotor.
[dr	-	2.ª	série,	nº	28,	de	10.02.2014,	pág.	4024]

■n dESPaCHo 2156-B/2014 do Ministério da 
Saúde
aprova	o	modelo	de	declaração de inexistência 
de incompatibilidades	dos	membros	das	comis-
sões,	de	grupos	de	trabalho,	de	júris	de	proce-
dimentos	pré-contratuais	e	de	consultores	que	
apoiam	os	respetivos	júris,	ou	que	participam	
na	escolha,	avaliação,	emissão	de	normas	e	de	
orientações	de	caráter	clínico	ou	elaboração	de	
formulários,	nas	áreas	do	medicamento	e	do	
dispositivo	médico,	no	âmbito	dos	estabeleci-
mentos	e	serviços	do	Serviço	Nacional	de	Saúde.
[dr	-	2.ª	série,	nº	28-Supl,	de	10.02.2014,	pág.	4110-(2)]	

■n dESPaCHo 1981/2014 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério 
da Saúde 
determina	a	criação	de	um	Grupo	de	trabalho	
constituído	por	ricardo	Mestre,	telma	Fernan-
des,	Manuela	Felgueiras,	Maurício	alexandre,	
Sónia	Bastos,	antónio	duarte,	Joaquim	ramalho,	
ana	Girão,	rui	Pinto,	para	o	desenvolvimento	da	
contratualização	no	âmbito	dos	cuidados conti-
nuados integrados	(CCi).		
[dr	-	2.ª	série,	nº	27,	de	07.02.2014,	pág.	3866]

■n dESPaCHo 1886/2014 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério 
da Saúde
determina	os	montantes	a	atribuir	aos	estabe-
lecimentos	públicos	ou	privados,	incluindo	as	
entidades	localizadas	nas	regiões	autónomas	
dos	açores	e	da	Madeira,	autorizados	a	realiza-
rem	atos de colheita e transplante.
[dr	-	2.ª	série,	nº	26,	de	06.02.2014,	pág.	3667]

■n dECLaRaÇÃo dE RECtIFICaÇÃo 89/2014 da 
Direcção-Geral da Saúde-Ministério da Saúde 
retifica	o	despacho	n.º	12993/2013,	de	11	de	ou-
tubro	que	renova	a	designação,	em	comissão	de	
serviço,	de	vários	delegados	de	saúde	adjuntos	
na	área	da	administração	regional	de	Saúde	do	
Norte.
[dr	-	2.ª	série,	nº	26,	de	06.02.2014,	pág.	3689]

■n dECREto LEI 19/2014 do Ministério da Saúde
altera	(quarta	alteração)	o	decreto-lei	n.º	48-
a/2010,	de	13	de	maio,	que	aprova	o	regime	ge-
ral	das	comparticipações do Estado no preço 
dos medicamentos,	e	altera	(terceira	alteração)	
o	decreto-lei	n.º	112/2011,	de	29	de	novembro,	
que	aprova	o	regime	da	formação do preço dos 
medicamentos	sujeitos	a	receita	médica	e	dos	
medicamentos	não	sujeitos	a	receita	médica	
comparticipado.
[dr	-	1.ª	série,	nº	25,	de	05.02.2014,	pág.	968]

■n PoRtaRIa 82/2014 do Secretário de Estado 
Adjunto e do Orçamento-Ministério das Finan-
ças 
autoriza	o	SiCad	-	Serviço	de	intervenção	nos	
Comportamentos	aditivos	e	nas	dependências	
a	proceder	à	repartição	de	encargos	relativos	
aos	contratos	de	atribuição	de	financiamento	
público	a	programas	e	estruturas	sociossani-
tárias	de	redução	de	riscos	e	minimização	de	
danos	no	domínio	da	droga	e	da	toxicodepen-
dência.
[dr	-	2.ª	série,	nº	24,	de	04.02.2014,	pág.	3443]

■n dESPaCHo 1747/2013 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde 
Determina que a realização, em 2014, de novos 
investimentos ou de investimentos em curso, 
por todas as entidades do Serviço Nacional de 
Saúde, fica sujeita a autorização prévia.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	24,	de	04.02.2014,	pág.	3458]

■n PoRtaRIa 25/2014 do Ministério da Saúde 
Estabelece	as	competências	e	regras	de	funcio-
namento	do	Conselho Consultivo	para	as	tera-
pêuticas não Convencionais.
[dr	-	1.ª	série,	nº	23,	de	03.02.2014,	pág.	918]

■n PoRtaRIa 24/2014 do Ministério da Saúde
altera	 (primeira	 alteração)	 a	 Portaria	 n.º	
193/2011,	de	13	de	maio,	que	regula	o	procedi-
mento	de	pagamento	da	comparticipação	do	
Estado	no	preço	de	venda	ao	público	dos	me-
dicamentos	 dispensados	 a	 beneficiários	 do	
Serviço	 Nacional	 de	 Saúde	 que	 não	 estejam	
abrangidos	 por	 nenhum	 subsistema	 ou	 que	
beneficiem	de	comparticipação	em	regime	de	
complementaridade;	procede	à	sua	republica-
ção	no	anexo	ii.		
[dr	-	1.ª	série,	nº	22,	de	31.01.2014,	pág.	896]

■n RESoLUÇÃo 8/2014 da Presidência do Conse-
lho de Ministros 
reforça	os	meios	de	coordenação	e	preparação	
do	projeto	do	número único 112	nas	suas	compo-
nentes	legal,	orgânica	e	operacional.
[dr	-	1.ª	série,	nº	21,	de	30.01.2014,	pág.	742]

■n dESPaCHo 1507/2014 do Secretário de Es-
tado do Tesouro-Ministério das Finanças 
determina	a	aplicação obrigatória,	às	entida-
des	públicas	empresariais	da	área	da	saúde,	do	
Sistema	de	Normalização	Contabilística	(SNC).		
[dr	-	2.ª	série,	nº	21,	de	30.01.2014,	pág.	2992]

■n PoRtaRIa 20/2014 do Ministério da Saúde 
aprova	as	tabelas	de	preços a praticar pelo Ser-
viço Nacional de Saúde,	bem	como	o	respetivo	
regulamento,	que	publica	em	anexo.
[dr	-	1.ª	série,	nº	20,	de	29.01.2014,	pág.	597]

■n dESPaCHo 1317-B/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
Estabelece	a	quota	de	autorização	genérica	de	
um	número máximo de horas	para	a	contrata-
ção	de	pessoal médico	em	regime	de	prestação	
de	serviços	pelas	instituições	do	Serviço Nacio-
nal de Saúde	do	setor	público	empresarial.
[dr	-	2.ª	série,	nº	18,	de	27.01.2014,	pág.	2732-(8)]

■n RESoLUÇÃo 8/2014 da Assembleia da Re-
pública 
recomenda	ao	Governo	o	reforço das medidas 
de abordagem integrada das doenças hepáti-
cas.
[dr	-	1.ª	série,	nº	18,	de	27.01.2014,	pág.	543]

■n dESPaCHo 1261/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
determina	que	os	medicamentos	destinados	ao	
tratamento	da	hiperfenilalaninemia	(HFa)	em	
doentes	com	fenilcetonúria	(PKU)	e	em	doentes	
com	deficiência	em	tetrahidrobiopterina	(BH4)	
beneficiam	de	um	regime	especial	de	compar-
ticipação.
[dr	-	2.ª	série,	nº	18,	de	27.01.2014,	pág.	2628]
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■n RESoLUÇÃo 3/2014 da Presidência do Conse-
lho de Ministros 
Nomeia	Victor Emanuel Marnoto Herdeiro, Te-
resa Cristina Vaz Fernandes, Maria Beatriz da 
Silva Duarte Vieira Borges, Ana Paula Simão de 
Oliveira e Maria Margarida Leitão Filipe,	respe-
tivamente,	para	os	cargos	de	presidente	e	de	
vogais	executivos	do	conselho de administração 
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos,	E.	
P.	E..
[dr	-	2.ª	série,	nº	17,	de	24.01.2014,	pág.	2511]

■n dECREto LEI 14/2014 do Ministério da Saúde
Estabelece	o	regime jurídico das incompatibi-
lidades	dos	membros	das	comissões,	de	gru-
pos	 de	 trabalho,	 de	 júris	 de	 procedimentos	
pré-contratuais,	e	consultores	que	apoiam	os	
respetivos	júris,	ou	que	participam	na	escolha,	
avaliação,	emissão	de	normas	e	orientações	de	
caráter	clínico,	elaboração	de	formulários,	nas	
áreas	do	medicamento	e	do	dispositivo	médico	
no	âmbito	dos	estabelecimentos	e	serviços	do	
Serviço	Nacional	de	Saúde,	independentemente	
da	sua	natureza	jurídica,	bem	como	dos	serviços	
e	organismos	do	Ministério	da	Saúde.
[dr	-	1.ª	série,	nº	15,	de	22.01.2014,	pág.	469]

■n PoRtaRIa 9/2014 da Presidência do Conse-
lho de Ministros 
aprova	a	lista	de	substâncias e métodos proibi-
dos em competição e fora de competição des-
portiva.
[dr	-	1.ª	série,	nº	12,	de	17.01.2014,	pág.	383]

■n dESPaCHo 706-B/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
altera	(segunda	alteração)	o	anexo	ao	despa-
cho	n.º	4466/2005,	de	1	de	março	de	2005,	que	
definiu	as	condições	de	dispensa	e	utilização	de	
medicamentos	prescritos	a	doentes	com	Do-
ença de Crohn.	
[dr	-	2.ª	série,	nº	10-2.ºSupl,	de	15.01.2014,	pág.	1332-(8)]

■n dESPaCHo 727/2014 do Ministério da Saúde
Nomeia	o	Juiz	desembargador	Francisco	José	
Brízida	Martins	para	Presidente do Instituto Na-
cional de Medicina Legal e Ciências Forenses,	
i.	P..	Publica	em	anexo	a	nota	curricular	do	no-
meado.	
[dr	-	2.ª	série,	nº	11,	de	16.01.2014,	pág.	1348]

■n dESPaCHo 728/2014 do Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da 
Saúde 
Formaliza	as	estruturas	de	apoio	à	coordenação	
do	Plano Nacional de Saúde 2012-2016	e	atribui	
aquela	coordenação	ao	diretor-Geral	da	Saúde.
[dr	-	2.ª	série,	nº	11,	de	16.01.2014,	pág.	1348]

■n dESPaCHo 750-a/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde 
Substitui	o	anexo	ao	despacho	n.º	180-a/2014,	
de	6	de	janeiro,	que	identifica	os	serviços e es-
tabelecimentos de saúde carenciados	nas	res-
petivas	áreas	de	especialização,	com	vista	à	con-
tratação	de	médicos	que	concluíram	a	respetiva	
formação	médica	especializada	na	2.ª	época	de	
2013.
[dr	-	2.ª	série,	nº	11-Supl,	de	16.01.2014,	pág.	1398-(3)]

■n RESoLUÇÃo 1/2014 da Presidência do Conse-
lho de Ministros 
Nomeia,	António Luís Trindade Sousa e Lobo 
Ferreira, João Porfírio Carvalho de Oliveira, Ma-
nuel Amaro Fernandes Ferreira, Margarida Fer-
nandes Tavares e Eurídice Maria Corrêa Portela,	
respetivamente,	para	os	cargos	de	presidente	e	
de	vogais	executivos	do	conselho	de	administra-
ção	do	Centro	Hospitalar	de	São	João,	E.P.E.
[dr	-	2.ª	série,	nº	10,	de	15.01.2014,	pág.	1213]

■n PoRtaRIa 8/2014 do Ministério da Saúde 
altera	 (primeira	 alteração)	 a	 Portaria	 n.º	
615/2010,	de	3	de	agosto,	que	estabelece	os	re-
quisitos	mínimos	relativos	à	organização	e	fun-
cionamento,	recursos	humanos	e	instalações	
técnicas	para	o	exercício	da	atividade	das	uni-
dades	privadas	que	tenham	por	objeto	a	presta-
ção	de	serviços médicos e de enfermagem em 
obstetrícia e neonatologia;	republica	a	referida	
portaria,	com	a	redação	atual.
[dr	-	1.ª	série,	nº	9,	de	14.01.2014,	pág.	121]

■n dELIBERaÇÃo 20/2014 da Administração 
Central do Sistema de Saúde-Ministério da 
Saúde 
Cria	a	Unidade de Gestão do Centro de Confe-
rência de Faturas	(UCF)	na	dependência	direta	
do	Conselho	diretivo	da	administração	Central	
do	Sistema	de	Saúde,	i.	P.,	e	extingue	a	Unidade	
de	Planeamento	e	organização	de	Serviços	de	
Saúde	(USS).
[dr	-	2.ª	série,	nº	6,	de	09.01.2014,	pág.	741]

■n dESPaCHo 251/2014 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde
altera	o	anexo	do	despacho	n.º	10	280/2008,	de	
8	de	abril,	que	definiu	as	condições	de	dispensa	e	
utilização	de	medicamentos	opioides prescritos	
para	o	tratamento	da	dor	crónica	não	oncoló-
gica	moderada	a	forte.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	4,	de	07.01.2014,	pág.	364]

■n dESPaCHo 180-a/2014 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde
identifica	os	serviços e estabelecimentos de 
saúde carenciados	nas	respetivas	áreas	de	espe-
cialização,	com	vista	à	contratação	de	médicos	
que	concluíram	a	respetiva	formação	médica	
especializada	na	2.ª	época	de	2013.
[dr	-	2.ª	série,	nº	3-Supl,	de	06.01.2014,	pág.	282-(2)]
(Nota:	o	anexo	a	este	despacho	foi	substituído	através	do	des-
pacho	750-a/2014	do	Secretário	de	Estado	da	Saúde-Ministério	
da	Saúde	[dr	-	2.ª	série,	nº	11-Supl,	de	16.01.2014,	pág.	1398-(3)])

■n dESPaCHo 56/2014 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde
altera	(quinta	alteração)	o	anexo	do	despacho	
n.º	10910/2009,	de	29	de	abril,	que	estabelece	
a	 comparticipação	 de	 medicamentos	 para	 o	
tratamento da infertilidade, em	especial	os	da	
procriação	medicamente	assistida.
[dr	-	2.ª	série,	nº	2,	de	03.01.2014,	pág.	119

■n dESPaCHo 57/2014 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde
altera	(nona	alteração)	o	anexo	do	despacho	n.º	
10279/2008,	de	8	de	abril,	que	definiu	as	condi-
ções	de	dispensa	e	utilização	de	medicamentos	
opioides	prescritos	para	o	tratamento	da	dor	
oncológica	moderada	a	forte.
[dr	-	2.ª	série,	nº	2,	de	03.01.2014,	pág.	120]

■n PoRtaRIa 1/2014 do Ministério da Saúde
atualiza	o	programa	de	formação	da	área	de	es-
pecialização	de	Endocrinologia/Nutrição.
[dr	-	1.ª	série,	nº	1,	de	02.01.2014,	pág.	2]

■n dESPaCHo 9/2014 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde 
regula	a	informação	a	constar	e	publicitar	no	
microsite	de	«Monitorização	do	Serviço	Nacio-
nal	de	Saúde».
[dr	-	2.ª	série,	nº	1,	de	02.01.2014,	pág.	12]
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08 JaN Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

08 JaN Reunião da Delegação 
Regional do Norte da USF-AN

09 - 11 JaN Curso EURACT 
II (European Academy of 
Teachers in General Practice) 
para orientadores de MGF

17 JaN Reunião do Grupo de 
Trabalho de Ecografia

17 JaN Reunião da União 
Médica Mutualista (UMM)

17 JaN Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

17 JaN Reunião da Direcção 
da Associação Portuguesa 
para o Estudo da Dor (APED)

18 JaN Reunião do Board 
Directivo e Consultivo 
Fiscal do Club de Anestesia  
Regional (CAR)

21 JaN Reunião MSD “Reunião 
científica -área clientes”

22 JaN Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

24 JaN 3.º Seminário Nacional 
sobre Comissões de Ética

24 JaN Reunião da 
Associação Portuguesa de 
Cirurgia Ambulatória

29 JaN Reunião da Delegação 
Regional do Norte da USF-AN

05 FEv Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

08 FEv Reunião de Directores de 
Serviço de Imunoalergologia

14 FEv 34.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do 
tema “Envelhecimento e 
Doença Cardiovascular”

14 FEv Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

19 FEv Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

19 FEv Reunião da USF-AN sobre 
Contratualização nas USF

20 FEv Assembleia Geral 
Anual da Associação 
Portuguesa de Osteoporose    

21 FEv Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

21 FEv Reunião do Colégio de 
Medicina Geral e Familiar 
com as coordenações dos 
internatos de MGF 

21 FEv Reunião do 
Conselho Nacional de 
Auditoria e Qualidade

28 FEv Open Day para Médicos 
Internos da Especialidade de 
Medicina Interna e Familiar

05 maR Reunião da USF-AN 
sobre Contratualização nas USF

05 maR Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

07 maR 35.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do tema 
“Fadiga no Século XXI”

10 maR Assembleia 
Eleitoral dos Corpos Sociais 
da secção de Doenças 
Hereditárias da Sociedade 
Portuguesa de Pediatria

13 maR Reunião Geral 
de Médicos: Formação 
Médica Especializada

14 maR Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria - 
Discussão de casos clínicos

19 maR Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

19 maR Reunião da USF-AN 
sobre Contratualização nas USF

22 maR Sessão temática: 
“Museus de Medicina e 
Farmácia – um exemplo na 
Museologia Nacional”

22 maR Reunião da Associação 
de Médicos Estomatologistas 
Portugueses (AMEP)

24 maR Assembleia Geral 
Ordinária da Associação 
Portuguesa de Cirurgia 
de Ambulatório

24 maR Sessão Clínica 
sobre “Silodyx”

26 - 29 maR 10.º Simpósio 
da Fundação BIAL “Aquém 
e Além Cérebro”

02 aBR Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

03 - 05 aBR Reunião Anual 
do Grupo de Trabalho 
de Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN

REUNIÕES oRGaNIZadaS 
PELo CRNom

10 JaN Cerimónia de Tomada 
de Posse. Triénio 2014/2016: 
Bastonário da Ordem dos 
Médicos, Órgãos Regionais 
da SRNOM, Órgãos Distritais 
do Distrito Médico do Porto  
e Membros Consultivos ao 
Conselho Regional do Norte. 

06 FEv Reunião da Comissão de 
Actividades Culturais e de Lazer

27 FEv Reunião da 
Comissão de Observação e 
Acompanhamento da Saúde

24 maR Assembleia Regional 
Ordinária da SRNOM

aCtIvIdadES dE 
CULtURa E LaZER

exposições:

03 - 16 JaN Exposição de 
Pintura de Tiago Durão

17 - 29 JaN Exposição Colectiva 
de Pintura e Desenho de 
Luísa Ferreira, Ana Stingl 
e Fernanda Lima

07 - 21 FEv Exposição de 
Fotografia de Fernando Moreira 

28 FEv 14 maR Exposição 
de Pintura e Escultura 
de Carolina Schacht 

14 - 29 maR Exposição de 
Desenhos a Caneta de Rui 
Manuel Raimundo

04 - 17 aBR Exposição de 
Pintura de Edite Melo

«Cor e Luz na interpretação da 
imagem – Tradução Cerebral»	
de	antónio	Paes	Cardoso,	
Susana	ribeiro	e	José	ramada.
CCC,	27	Fevereiro	2014

«jorge marçal da silva. cem 
fotografias de portugal há cem 
anos» de	Manuel	Mendes	Silva.
CCC,	01	Fevereiro	2014

Lançamento de Livros: 

01 FEv Lançamento do livro 
“Jorge Marçal da Silva. Cem 
fotografias de Portugal há 
cem anos” da autoria de 
Manuel Mendes Silva.

27 FEv Lançamento do livro 
“Cor e Luz na interpretação da 
imagem – Tradução Cerebral” da 
autoria de António Paes Cardoso, 
Susana Ribeiro e José Ramada
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vai	aCoNtECEr
REUNIÕES CIENtíFICaS

11 aBR Reunião da Direcção 
do Grupo de Infecção e Sepsis 
- Assembleia Geral Anual 

11 aBR Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria - 
Discussão de casos clínicos

12 aBR Workshop “Hidratos 
de Carbono e a Diabetes”

16 aBR Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

26 aBR Reunião da 
Comissão Médica da 
Federação Internacional de 
Desporto Universitário

29 maI Encontro Informal 
do Comité Pediátrico 
(PDCO) da Agência Europeia 
do Medicamento

30 aBR Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

09 maI  37.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do tema 
“Envelhecimento em ORL”

09, 10 maI IV Congresso 
Internacional de 
Internos de Cirurgia

14 maI Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

16 maI Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria - 
Discussão de casos clínicos

16 maI Serões DII – Apresentação 
de Casos Clínicos pelo 
Grupo de Estudos da Doença 
Inflamatória Intestinal (GEDII)

28 maI Curso de Formação para 
Coordenadores e Membros dos 
Conselhos Técnicos das USF e 
Directores Executivos dos ACES

30 maI Curso de Formação 
em doenças de sobrecarga 
lisossomal pela Sociedade 
Portuguesa de Doenças 
Metabólicas

14 JUN IV Encontro Anual 
do ACES Porto Ocidental

19 - 21 JUN Curso EURACT 
(European Academy of Teachers 
in General Practice)  - Formação 
de formadores de MGF, nível 2

REUNIÕES oRGaNIZadaS 
PELo CRNom

08 aBR Reunião de médicos 
sobre “Procedimentos 
simplificados de recrutamento 
de Médicos Recém 
Especialistas: Informações”

30 aBR Tomada de 
Posse dos Conselhos 
Consultivos Nacionais

30 aBR Cimeira entre a OM 
e os Sindicatos Médicos

aCtIvIdadES dE 
CULtURa E LaZER

exposições:

02 - 23 maI XII Exposição Arte 
Médica. Inauguração dia 02 e 
Sessão de Encerramento dia 23

30 maI - 20 JUN VI 
Exposição Arte Fotográfica. 
Inauguração dia 30 e Sessão 
de Encerramento dia 20 

05 JUN VI Workshop 
de Fotografia 

concertos:

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

11 aBR 4.º Ciclo de Jazz – 
Tributo a Clifford Brown

16 maI 4.º Ciclo de Jazz – 
Tributo a John Coltrane

06 JUN 4.º Ciclo de Jazz – 
Tributo a Horace Silver

13 JUN 4.º Ciclo de Jazz 
– Encerramento do 4.º 
Ciclo com professores da 
Escola de Jazz do Porto

outros eventos: 

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

12 aBR Visita Cultural “A 
Coimbra de Miguel Torga”

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

23 JUN Festa de S. João

SALAS DE CONSULTÓRIO
(em frente ao Parque da Cidade)

Clínica moderna e bem equipada  
situada no Porto, à Avenida da Boavista 

aluga salas de consultório com 
serviço administrativo incluído.

Rua Aristides Sousa Mendes, 225 - 1º - A3 | 4150-008 Porto
Tel: 226 168 460 - Tlm: 917 841 455
geral@ariadne.pt

Secretariado:
Diventos, Lda
Tel: +351 226 076 290 | Fax: +351 226 076 299
e-mail: diventos@diventos.com
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Benefícios Sociais acordados com a SRNOM
A SRNOM tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. Na sequência das listas que têm vindo a ser publicadas (ver números 
anteriores desta Revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas actualizações, com os respectivos contactos e taxas de desconto acordadas.

 HotÉIS 

Grupo de Hotéis BeLVer
Porto	•	Curia	•	lisboa
tel.	228348660		·	Fax:	228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais

Hesperia isla de La toja 
thermal	Spa
isla	de	la	toja	–	Pontevedra
tel.	0034986730050
www.hesperia.es
descontos entre 10% e 20%, 
de acordo com a época*

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

Hotel Avenida Palace
	rua	1º	de	dezembro,	123
1200-359	lisboa
	tel.	213218100
www.hotelavenidapalace.pt
descontos especiais

santanahotel & spa****
Monte	Santana	·	azurara
4480-188	vila	do	Conde
tel.	252640460
www.satanahotel.net
descontos especiais

Hotel convento d’Alter
rua	de	Santo	antónio	alter	do	Chão,	n.º	23
7440-059	alter	d’	Chão
tel.	245619120
www.conventodalter.com.pt
20% de desconto*

Hotéis d’Ajuda
Funchal	–	Madeira
tel.	291	708000
www.hoteisajuda.com
descontos especiais

Porto Palácio congress 
Hotel & spa*****
avenida	da	Boavista,	1269
4100-130	Porto
tel.	225086600
www.hotelportopalacio.com
descontos entre 40% e 50%*

continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

 aUtomÓvEIS 

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

rótor 
Concessionário	Nissan	
Porto	•	Matosinhos	•	Gaia	•	Feira	•	Braga
vendas,	assistência,	Peças
condições especiais

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

a	ordem	dos	
Médicos	celebrou	
recentemente	um	
protocolo	com	o	
Banco	BiG,	um	banco	
inovador	na	área	
de	investimento	e	

poupança	e	que	se	destaca	pelos	seus	
rácios	de	solidez	financeira.	de	facto,	em	
2011	o	Banco	BiG	foi	distinguido,	pela	4.ª	
vez	nos	últimos	5	anos,	com	os	prémios	
de	“Melhor	Banco”	e	“Banco	Mais	Sólido”	
na	categoria	Médio	e	Pequeno	Banco,	
uma	iniciativa	da	revista	Exame,	em	
parceria	com	a	informa	d&B	e	auditoria	
da	deloitte.	
através	deste	protocolo,	os	Membros	
da	ordem	terão	acesso	a	Soluções	de	
Poupança	com	vantagens	especiais	e	
que	se	adequam	a	diversos	objectivos	
de	poupança.	No	caso	de	Membros	que	
abram	conta	no	BiG,	beneficiarão	de	
um	“Super	depósito”	a	3	meses,	com	
uma	taxa	de	juro	de	5,25%	taNB	válida	
na	presente	data	e	montantes	mínimo	
e	máximo	de	500	euros	e	100.000	
euros	respectivamente	(mobilização	
antecipada	possível	pelo	montante	total	
e	sem	perda	do	juro).	a	oferta	do	BiG	
passa	ainda	a	contemplar	vantagens	para	
os	Membros	da	ordem	numa	“Conta	
Poupança	reformado”	(disponível	para	
pensionistas)	e	numa	Conta	aforro	
que	facilita	a	constituição	regular	de	
poupança.	Num	momento	em	que	
as	famílias	valorizam	cada	vez	mais	a	
poupança,	a	ordem	dos	Médicos	e	o	
BiG	pretendem	sensibilizar	os	Membros	
da	ordem	para	a	importância	deste	
tema	e	para	a	obtenção	de	condições	de	
incentivo	à	poupança.
Para	mais	informações,	contacte	o	Banco	
BiG	através	do	número	707	244	707,	do	
e-mail	apoio@bancobig.pt	ou	de	uma	
agência	BiG.

a	ordem	dos	Médicos	tem	em	vigor	um	
protocolo	de	colaboração	com	o	Banco	
Santander	totta	(1º	Grande	Banco	a	actuar	
em	Portugal,	de	acordo	com	as	mais	
prestigiadas	publicações	económicas	
nacionais	e	estrangeiras),	destinado	aos	
associados	da	ordem	que	tenham	o	seu	
vencimento	domiciliado	no	Banco.	Este	
Protocolo	estabelece	um	leque	alargado	de	
benefícios	na	constituição	de	produtos	e	
serviços,	dos	quais	se	destaca:	
a	campanha	actualmente	em	vigor	
para	novas	domiciliações	com	oferta	de	
diversos	Brindes,	entre	os	quais	um	Ipad 
Apple,	para	vencimentos	superiores	a	
1200	Euros.
Na	Conta Ordenado,	a	isenção	de	
comissões	na	conta	e	a	disponibilização	
gratuita	de	uma	gama	diversificada	de	
seguros:	Seguro	de	responsabilidade	Civil	
Familiar,	Seguro	de	acidentes	Pessoais,	
Seguro	de	assistência	Médica	lar	24	Horas	
e	Seguro	de	assistência	técnica	lar	24	H.
oferta	de	condições	preferenciais	num	
leque	alargado	de	cartões de crédito,	
ajustado	ao	perfil	dos	seus	utilizadores.	
destaque	ainda	para	um	pacote	de	
seguros	exclusivos	do	Cartão	Gold	
Premium	r.
Bonificação da taxa de juro	aplicáveis	no	
crédito	pessoal,	crédito	especializado	e	
crédito	à	habitação.
oferta	do	serviço	Time Management 
(que	permite	o	acesso	a	um	conjunto	
diversificado	de	serviços	de	assistência	
ao	lar,	restaurantes,	espectáculos,	etc.,	
com	um	simples	telefonema)	e	do	Clube	
Premium,	para	marcação	de	serviços	e	
reservas	em	vários	parceiros	de	prestígio	
(hotéis,	restaurantes,	SPas,	eventos	
culturais)
Para	mais	informações,	entre	em	contacto	
com	um	dos	Balcões	do	Banco	Santander	
totta	ou	através	da	linha	Premium	(tel.	
707212727	/	217807330)	ou	ainda	em	
protocolos@santander.pt

a	CP	loNGo	CUrSo	celebrou	acordo	
Comercial	para	venda	de	bilhetes	
em	regime	de	tarifário	especial,	
proporcionando	aos	colaboradores	
e	associados	da	ordem	dos	Médicos	
a	aquisição	a	preços	mais	vantajosos	
nos	seus	comboios	alfa	Pendular	
e	intercidades,	respectivamente,	
nas	Classes	Conforto	e	1.ª	classe.	
associado	a	diferentes	regimes	de	
parceria,	proporciona	ainda	preços	
competitivos	na	utilização	de	parques	
de	estacionamento	em	Pragal,	lisboa	
oriente,	Porto	e	Braga,	aluguer	de	
viaturas	no	destino	para	as	viagens	de	
ida/volta	e	ainda	descontos	em	algumas	
unidades	hoteleiras.

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

a	ordem	dos	
Médicos	celebrou	
com	a	axa	Portugal	
–	Companhia	
de	Seguros,	Sa	
um	seguro	de	
responsabilidade	civil	

que	abrange	todos	os	seus	associados.	
Quanto	a	outros	seguros,	a	axa	Portugal	
–	Companhia	de	Seguros,	Sa	apresenta	
vantagens	para	os	associados	da	oM.

Benefícios Sociais96

Fernando Palhinhas 
Manutenção	e	mecânica	automóvel	
rua	Campo	lindo,	328	·	Porto
tel.	22	509	0027
descontos até 30 %

 aPoIo domICILIáRIo 

cores do Afecto
Centro	Comercial	Carvalhais,	lj.	FP	63
r.	zulmira	de	azevedo,	
4780-564	Santo	tirso
tel.	252866456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
10% de desconto*
(	excepto	baby-sitting	e	serviços	de	
limpeza	doméstica)

Apoio e companhia
rua	do	Campo	alegre,	1162
4415-173	Porto
tel.	220967385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
8% de desconto*

 LIvRaRIa 

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

 dESPoRto 

tetra Health club
www.tetra.pt
descontos especiais

dropshot
artigos	desportivos
rua	Cons.	Costa	Braga,	118	Matosinhos
tel.	229983874
desconto de 20% 

 EdUCaÇÃo/ FoRmaÇÃo 

inlingua
rua	Sá	da	Bandeira,	605	–	1.º	Esq.
4000-437	Porto	
tel.	223394400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com	
10% de desconto*	nas	aulas	em	grupo	
(adultos	e	crianças)	de	inglês,	alemão,	
Francês,	Espanhol	e	italiano.	Curso	de	
inglês	específico	para	a	área	de	Medicina.

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

 LImPEZa E CoNSERvaÇÃo 

A diferença Lda
Serviços	de	higiene	e	limpeza.
r.	Cónego	rafael	alvares	da	Costa	n.º	144	
r/c,	S.	victor,	Braga.	
Beneficiários: Médicos	inscritos	na	
SrMoM	e	seus	familiares	(ascendentes,	
descendentes	e	cônjuge);	Colaboradores	
da	SrNoM.
Descontos de 20%* (serviço	limitado	a	
20	km	de	distância	da	cidade	de	Braga).*	Sobre	os	preços	de	tabela.



CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

AulAs  
de exercício 
FuncionAl
O treino funcional é um método de treino que visa o 
equilíbrio das estruturas musculares, a prevenção de 
lesões e melhora a performance dos atletas.
No exercício funcional o trabalho muscular não 
é realizado isoladamente, isto é, os exercícios 
são executados de forma global (forma em que a 
musculatura é exigida nos movimentos do dia-a-dia 
ou de um desporto específico). Assim, toda a cadeia 
muscular é fortalecida, gerando mais força, potência 
muscular, estabilidade, equilíbrio e coordenação 
motora.

Os programas de exercícios serão desenvolvidos 
com base numa consulta inicial, na qual será feito 
um relatório pormenorizado do histórico de saúde 
e actividade física, bem como indicações/restrições 
para o trabalho a ser desenvolvido.

As aulas de Exercício Funcional no ginásio do Centro 
de Convívio da SRNOM destinam-se a médicos, seus 
familiares directos e residentes no CCC. 
O custo mensal será de 45,00 euros/mês por duas 
aulas por semana e não haverá lugar a pagamento 
de inscrição.

Poderá fazer a sua inscrição preenchendo a ficha 
de inscrição on-line e enviando o ficheiro para 
centroculturacongressos@nortemedico.pt, ou 
contactando directamente o Centro de Cultura e 
Congressos através do telefone 22 507 0100.



cartão clube AXA

Abasteça-se de descontos diretos.
Em combustível, hotéis, ginásios, 
saúde, moda, viagens e muito mais.

CONTACTE-NOS
Entre no clube.
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AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A.

Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100. Fax 22 608 1136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.670.805 Euros

AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.

Sede: Edifício AXA, Av. do Mediterrâneo, Lote 1.01.1.2, Parque das Nações, Apart. 1953, 1058-801 Lisboa. Tel. 21 350 6100. Fax 21 350 6136 
Matrícula/Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

Não dispensa a consulta das condições de utilização em www.axa.pt/clube-axa.

dias úteis, das 8h30 às 19h00
217 943 027 | 226 081 627

medicos@axa.pt | www.axa.pt

AXA, 1.ª MARCA  
SEGURADORA GLOBAL
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DE PARCEIROS

Linhas de apoio exclusivas para Médicos:
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