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“Lei da Rolha” colocou em rota de colisão 
médicos e Ministério da Saúde

Demissões no Hospital de S. João

dia do médico
Prémio Daniel Serrão e medalhas para assinalar  

50 e 25 anos de carreira

arte médica / arte fotográfica  / ciclo de jazz
Marcos  na agenda cultural da SRNOM

Contestação à 
Política de Saúde
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> Demissões no Centro 
Hospitalar de São 
João 
A demissão de todas as chefias 
intermédias do Centro Hospitalar 
de São João provocou uma 
onda de choque no SNS: pela 
primeira vez, um hospital de 
referência assumia a existência 
de problemas na prestação dos 
cuidados de saúde. E obrigou o 
Ministério da Saúde a despertar 
para o problema. O CRNOM 
mostrou-se solidário com os 
profissionais e considerou que 
esta posição deve servir de 
exemplo a outras unidades. 
pág. 44
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DoSSier eSpeCial:
Contestação à 
polítiCa de saúde
> Da “lei da rolha” à 
greve nacional
Um “Código de Conduta Ética 
dos Serviços e Organismos 
do Ministério da Saúde” logo 
considerado pela Ordem dos 
Médicos uma verdadeira “lei da 
rolha”, foi a medida que faltava 
para fazer ruir um compromisso 
frágil entre a classe médica e 
o Ministério da Saúde. Após 
documentos como a Portaria 
82/2014, relativa à reforma 
hospitalar, apontando para o 
encerramento de serviços de 
saúde de referência, ou o projecto 
de Decreto-Lei que previa, em 
matéria de internato médico, a 
transferência das competências 
reguladoras da OM para a esfera 
do Ministério da Saúde, os 
médicos ameaçaram com uma 
greve que se tornaria inevitável. E 
a ruptura consumou-se. pág. 06

06 Xii arte Médica e Vi 
arte Fotográfica
A participação de centenas de 
médicos artistas proporcionou 
a todos os que visitaram as 
duas exposições um verdadeiro 
espectáculo de cor e criatividade. 
E novamente ficou bem evidente 
que é na fruição e partilha da arte 
que muitos encontram o pretexto 
ideal para um convívio entre 
colegas. As edições deste ano da 
“Arte Médica” (2-23 de Maio) e da 
“Arte Fotográfica” (30 de Maio 
- 20 de Junho) comprovaram 
uma vez mais os muitos outros 
talentos de muitos médicos. 
pág. 82

Ciclo de Jazz 2014
Encerrou a 13 de Junho o 4º 
ciclo de Jazz na Ordem. Além 
dos concertos habituais, as 
sessões desta edição contaram 
com pequenos concertos de 
“aquecimento”, fora do auditório 
principal. Bergonzi, Brown, 
Coltrane e Silver foram os 
intérpretes recordados. pág. 90
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dia do Médico
18 de Junho foi, uma vez mais, 
“Dia do Médico” na Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos. O Professor Daniel 
Serrão entregou o prémio que 
leva o seu nome ao melhor 
estudante de Medicina da 
região Norte, desta vez Luís 
Carlos Mendonça, finalista da 
FMUP. O presidente do Conselho 
Regional do Norte, Miguel 
Guimarães, fez uma intervenção 
muito crítica relativamente 
ao estado actual da Saúde em 
Portugal, considerando mesmo 
ser necessário criar “uma 
nova agenda” no sector, mais 
vocacionada para as pessoas. 
A cerimónia concluiu-se com 
a tradicional homenagem aos 
médicos que cumpriram 25 e 50 
anos de inscrição na Ordem dos 
Médicos. pág. 62
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apresentar	o	“Memorando	de	
Exigências”	da	oM,	o	CrN	promoveu	
uma	reunião	Geral	de	Médicos	
que	contou	com	a	presença	do	
Bastonário	e	da	presidente	da	FNaM	

	 18	 3. Reunião Geral de Médicos 
na SRNOM [30 Junho]

	 	 Nova	reunião	Geral	convocada	
pelo	CrN,	uma	vez	mais	com	a	
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Imprensa do CRN [16 Junho]	
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de	Barcelos	e	Centro	Hospitalar	
Póvoa	de	Varzim/Vila	do	Conde
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Hospitalar de São João
	 	 a	demissão	de	todas	as	chefias	

intermédias,	clínicas	e	não	clínicas,	do	
Hospital	de	são	João	provocou	uma	
onda	de	choque	no	sNs.	o	Presidente	
do	CrN	considerou	tratar-se	de	“um	
exemplo	a	seguir”,	na	defesa	da	
qualidade	dos	cuidados	de	saúde	
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	 	 Esteve	em	Portugal	e	falou	
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	 53	 Joana Neto premiada com 
Fundo Vasco da Gama

	 	 a	jovem	interna	de	Medicina	Geral	e	
Familiar	foi	uma	das	duas	portuguesas	
escolhidas	para	receber	este	prémio.	
Na	ocasião	explicou	à	nortemédico	o	
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actividade de podologia

	 	 CrNoM	contesta	a	Proposta	
de	lei	203/Xii/GoV

	 56	 Médicos de Família com 
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	 	 o	Mundo	visto	pela	lente	de	médicos,	

um	debate	sobre	a	intencionalidade	
ou	casualidade	no	momento	do	
registo	fotográfico	e	o	habitual	
Wokshop	com	antónio	Pinto
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	 	 tributo	a	Jerry	Bergonzi	(4	abril),	

Clifford	Brown	(11	abril),	John	Coltrane	
(16	Maio)	e	Horace	silver	(06	Junho).	
Encerramento	a	13	de	Junho	com	o	
“Corpo	indocente”,	um	conjunto	de	
professores	da	Escola	de	Jazz	do	Porto

	 92	 Mundial 2014 em ecrã gigante  
na SRNOM

	 	 os	mais	aficionados	puderam	“ver	a	
bola”	na	srNoM.	Pena	que	as	coisas	
não	tenham	corrido	lá	muito	bem...	

	 93	 Courts de Ténis da SRNOM
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	 60	 Dia do Médico 2014
	 	 Prémio	daniel	serrão	para	luís	

Carlos	Mendonça,	homenagem	aos	
médicos	que	cumpriram	25	e	50	anos	
de	inscrição	na	ordem	dos	Médicos	
e	intervenção	muito	crítica	do	
Presidente	do	CrN	relativamente	ao	
estado	actual	da	saúde	em	Portugal	
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Bastonário	assumiu	ter	grandes	
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	 	 CrN	promoveu	debate	sobre	os	

procedimentos	simplificados	de	
recrutamento	médico	(vulgo,	
“concursos	fechados”)	

	

	 	
	 69	 Protocolo entre a Ordem 

dos Médicos e a USF-AN 
	 	 a	ordem	dos	Médicos	e	a	associação	

Nacional	das	Unidades	de	saúde	
Familiar	(UsF-aN)	celebraram	protocolo	
no	âmbito	do	projecto	“Bi	das	UsF”	

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

	 	 Palestrante	convidado,	o	presidente	
do	CrN	lembrou	que	a	Medicina	de	
hoje	não	é	compatível	com	a	falta	
de	especialização	e	que,	por	isso,	o	
Ministério	da	saúde	tem	a	obrigação	
de	assegurar	uma	formação	pós-
graduada	a	todos	os	jovens	médicos

	 	
	 72	 Recepção aos Internos 

em Viana do Castelo
	 	 o	distrito	Médico	de	Viana	do	Castelo	

promoveu	a	sua	primeira	cerimónia	de	
recepção	aos	internos.	o	enquadramento	
legal	do	internato	médico	e	os	problemas	
que	se	colocam	nesta	etapa	da	formação	
pós-graduada	foram	temas	em	destaque	

	 74	 19.as Jornadas de Medicina 
Intensiva da Primavera

	 	 iniciativa	da	UCiP	do	Hospital	de	
santo	antónio	marcada	por	reflexão	
crítica	do	presidente	do	Colégio	da	
subespecialidade,	rui	Moreno

	 75	 37.º Convívio Científico CMEP
	 	 “Envelhecimento	em	

otorrinolaringologia”	foi	o	tema	
abordado	pelo	especialista	
Manuel	de	sousa

	 76	 Motion X4, uma cadeira de 
rodas muito especial

	 	 apresentada	a	propósito	do	dia	
Mundial	da	Esclerose	Múltipla,	
promete	revolucionar	o	dia-a-dia	dos	
doentes	com	incapacidade	elevada	

	 	
	 78	 Festa de São João na SRNOM
	 	 Um	ambiente	“relaxado”,	música	“super	

agradável”,	largada	de	balões,	fogo	
de	artifício,	boas	sardinhas,	claro...	a	
receita	que	mais	uma	vez	conquistou	
muitos	médicos	e	familiares	para	
passarem	nas	instalações	da	srNoM	a	
noite	mais	popular	da	cidade	do	Porto	

	 	 CUltUra

	 	
	 80	 Miguel Torga recordado
	 	 Miguel	torga	foi	duplamente	recordado	

pela	Comissão	de	actividades	Culturais	
e	de	lazer	da	srNoM.	No	dia	10	de	
abril,	num	Colóquio/Homenagem,	
com	a	presença	de	isabel	Pires	de	
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e	autor	nascido	em	trás-os-Montes

3



ed
it
o
ri
a
l

Miguel Guimarães
Presidente	do	CrNoM

4

Impedir a destruição do SNS e 
defender a qualidade da medicina 
e os doentes

A Ordem dos Médicos (OM) decidiu apoiar de 
forma inequívoca a última Greve dos Médicos, 
ocorrida em 8 e 9 de Julho, por todos os motivos 
conhecidos, amplamente divulgados, e por não ter 
obtido até àquela data, da parte do Ministério da 
Saúde (MS), qualquer evidência objectiva de cum-
primento, ainda que parcial, das propostas apresen-
tadas no nosso ‘Memorando de Exigências” para a 
Saúde (páginas 26 a 29). Pelo contrário, a evidência 
objectiva não nos permitiu suspender as medidas 
concretas que a OM havia decidido implementar, e 
que incluíam apoiar qualquer forma de intervenção 
sindical, como resposta às políticas desastrosas, de-
sumanas e humilhantes promovidas pelo MS. 

A OM tem a obrigação de não renunciar ao impe-
rativo ético e moral de defender os doentes e o seu 
direito ao acesso a cuidados de saúde qualificados e 
de defender a dignidade dos médicos e a qualidade 
da Medicina. 

Na sequência da apresentação do “Memorando de 
Exigências” para a Saúde em 30 de Maio de 2014, 
a OM anunciou, em 18 de Julho, a continuação da 
implementação das medidas constantes do referido 
‘memorando’.

As medidas aí propostas, e a serem implementadas 
durante os próximos meses, incluem a informação 
veiculada directamente pelos médicos nos seus 
locais de trabalho a todos os seus doentes sobre a 
gravidade e impacto negativo da actual política de 
Saúde na Medicina portuguesa, a recusa em assinar 
qualquer tipo de contratualização imposta, que não 
seja negociada de acordo e respeitando as boas práti-
cas médicas e as respectivas competências profissio-
nais, notificando a OM de todas as irregularidades 
que sejam cometidas nesta matéria, e a apresentação 
do pedido de demissão na participação e colabora-
ção graciosa em Grupos de Trabalho e Comissões 
partilhadas com o Ministério da Saúde e instituições 
dele dependentes, incluindo os grupos de trabalho 
para elaboração das normas de orientação clínica e 

as auditorias, confiando à OM, e designadamente ao 
seu Bastonário, o pedido de demissão, formulado em 
sintonia com um conjunto de exigências manifesta-
das para que o reinício do diálogo com o MS possa 
ser consequente. 

Foi igualmente pedido aos médicos que continuem 
a denunciar às Secções Regionais da OM todas as 
potenciais situações de deficiência, insuficiência ou 
irregularidade que possam colocar em risco a saúde 
dos doentes e dos médicos, e designadamente aque-
las que interferem com as boas práticas médicas.

Ciente das suas obrigações legais, a OM manterá a 
participação de médicos nas Comissões e Grupos de 
Trabalho relacionados com a Formação Médica Es-
pecializada e, através dos seus Colégios de Especia-
lidade, em colaboração com Grupos de Trabalho es-
pecíficos, a OM irá elaborar recomendações clínicas 
(guidelines) que técnica e cientificamente deverão 
substituir as normas de orientação clínica existentes.

Entretanto, o MS publicou em Diário da República o 
Despacho 9456-C/2014, relativo ao Código de Con-
duta Ética dos Serviços e Organismos do Ministério 
da Saúde. O documento, publicado em 21 de Julho, 
ressalva que “Os princípios orientadores aqui dispos-
tos não substituem as normas deontológicas aprova-
das, emitidas e reguladas pelas associações públicas 
profissionais, em especial as do sector da saúde, 
como a Ordem dos Médicos,…”.

Não podemos deixar de considerar positiva a intro-
dução desta ressalva. Da mesma forma, considera-
mos positivas as alterações registadas no ponto 9, re-
lativo ao sigilo profissional, onde se prevê que aquele 
não possa “impedir a comunicação de irregularida-
des, nomeadamente situações que prefigurem erros 
ou omissões que possam prejudicar os destinatários 
da actuação da instituição”, ou seja os doentes. Desta 
forma, são eliminadas as disposições abusivas sobre 
confidencialidade que constavam das versões ante-
riores e que configuravam de facto uma intolerável 
“Lei da Rolha”.
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Por outro lado, este ponto do Código de Conduta 
Ética tem a preocupação de honrar a tradição ético-
-normativa da profissão médica, considerando que 
“prevalece o cumprimento do dever de omitir ou 
revelar informação decorrente das regras deontoló-
gicas das várias profissões”. Não sendo um docu-
mento perfeito na sua génese, o texto do Código 
de Conduta Ética agora publicado parece-nos mais 
equilibrado, razoável e, sobretudo, respeitador da 
dignidade dos doentes e dos médicos. Sendo este 
um documento enquadrador, aguardamos que as 
várias instituições do sector da saúde cumpram os 
princípios orientadores aqui destacados.

Do ponto de vista institucional, esperamos que este 
seja um sinal de abertura por parte do Ministério 
da Saúde no sentido de retomar o diálogo com as 
organizações médicas, respeitar as propostas apre-
sentadas pela Ordem e contribuir para um Serviço 
Nacional de Saúde organizado, equitativo e orien-
tado para o superior interesse dos doentes.

A OM está, e sempre esteve, disponível para o di-
álogo consequente e positivo com o MS. Mas não 
pode nem deve aceitar a contínua desonra a que têm 
sido submetidos os médicos e os doentes, e a vio-
lação constante dos princípios fundadores do SNS, 
que terão como desfecho final a sua decadência 
irreversível. Negociar sim, mas com respeito pelas 
pessoas e pelos princípios e valores subjacentes a 
um Estado de Direito. Negociar sim, mas com argu-
mentos sólidos e consistentes, que demonstrem de 
forma clara que o caminho a seguir é o melhor para 
a Saúde de todos os portugueses.

É urgente quebrar o círculo vicioso e precário que 
está a bloquear a Saúde em Portugal. É doloroso o 
tempo que este Ministro está a fazer perder ao SNS 
e a todos nós. Optou por um caminho que conduz 
a um retrocesso sem precedentes na qualidade e 
humanização da Medicina que escolhemos quando 
decidimos ser médicos. O respeito pelos valores e 
princípios que acompanharam os 35 anos de cons-
trução e desenvolvimento do nosso SNS está a ser 
violado de forma gratuita, sem qualquer mais va-
lia para a organização e qualidade dos cuidados de 
saúde. Bem pelo contrário. O nosso ‘memorando de 
exigências’ aponta muitos dos bloqueios e decisões 
que estão a contribuir para a decadência da Saúde 
e do SNS. Temos que romper com a visão de curto 
prazo. A visão da sustentabilidade ‘atrapalhada e 
cega’ a qualquer custo. A visão da diminuição ime-
diata da despesa sem qualquer preocupação pelos 

danos colaterais. A visão que centra a Saúde nas fi-
nanças e não nos doentes. A visão que não respeita 
a dignidade das pessoas e limita a sua liberdade de 
expressão. A visão que não distingue o essencial do 
acessório. A visão que nos pode conduzir a um ca-
minho sem retorno.

A Saúde necessita de uma nova agenda que seja 
mobilizadora de uma política diferente. Uma polí-
tica mais próxima das pessoas. Mais próxima dos 
doentes e dos profissionais de saúde. Em que a sus-
tentabilidade seja uma etapa mas não a meta final. 
Em que seja preservado o que conseguimos fazer de 
bom e de bem. Em que o combate ao desperdício 
seja objectivo, transparente e sem ‘compromissos’ ou 
‘desperdícios’ políticos. Em que a instabilidade não 
seja uma ameaça constante. Em que o doente ocupe 
o seu verdadeiro lugar no centro de todo o sistema. 
Em que a Medicina seja valorizada e respeitada. 

Não podemos continuar à espera de ‘milagres’ elei-
torais ou de boas vontades políticas. Cada vez é 
mais difícil acreditar na competência de quem nos 
governa. Temos que ser nós a contribuir para uma 
reforma na Saúde que seja consistente, estável e se 
traduza num serviço público de excelência que pre-
serve o código genético do nosso SNS.

Temos que mobilizar a nossa energia e aplicar as 
nossas ideias e vontades. E manter uma união sólida 
para enfrentar o enorme desafio que foi iniciado. Te-
mos que substituir o memorando da troika para a 
Saúde pelo nosso memorando. 

Temos que olhar para o futuro com optimismo e es-
perança. Só é vencido quem desiste de lutar. E nós 
não vamos desistir! A nossa capacidade e a nossa 
força residem no conhecimento que temos da Me-
dicina, do SNS, e no contacto que temos com os 
doentes.

Este é o momento de continuarmos a dizer bem alto: 
“Basta”! Não apenas nas redes sociais mas no mundo 
real. Foi pelo silêncio e pela obediência de muitos, 
umas vezes por medo, outras por imposição, que 
tantas atrocidades foram cometidas ao longo da His-
tória. Não nos podemos calar! 

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM
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Contestação 
à política de 
saúde
Uma “lei da rolha”, envolvida em 
papel timbrado do Ministério 
da saúde e tida como “código 
de conduta” ética para os 
profissionais, foi a peça que 
faltava para fazer ruir um 
compromisso frágil entre a 
classe médica e o Governo, 
compromisso já com a data de 
2012. após documentos como 
o da reforma hospitalar, que 
apontava para o encerramento de 
serviços de saúde de referência, 
ou como o projecto que 
retirava à ordem dos Médicos 
a tutela do internato médico, 
os profissionais ameaçaram 
com uma greve que se tornaria 
inevitável. pelo meio, ficou um 
processo de mobilização no qual 
o Conselho Regional do norte 
participou activamente.

texto	Nelson Soares
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«lei da rolha» 
acordou a classe

1

O mal-estar entre a classe médica e o 
Ministério da Saúde agravou-se de 
forma significativa nos últimos me-
ses. O primeiro sinal de conflito re-

sultou da apresentação, a 30 de Janeiro, do Projecto 
de Decreto-Lei para alteração da formação médica 
especializada, no qual se previa, entre outras medi-
das, a transferência das competências reguladoras 
da Ordem dos Médicos em matéria de internato 
para a esfera do Ministério da Saúde. 
A este diploma, cuja versão final ainda não foi di-
vulgada, seguiram-se outras iniciativas polémicas 
que colocaram os profissionais em rota de colisão 
com a tutela e a reclamarem, crescentemente, por 
medidas de intervenção política e sindical. Um dos 
exemplos mais flagrantes foi a publicação da Porta-
ria 82/2014, a 10 de Abril, apresentada como um 
avanço na reforma hospitalar e que classificava as 
unidades hospitalares do SNS em quatro grupos 
(Grupo I a IV) consoante a sua área de referencia-
ção e grau de especialização. O diploma, de aplica-
ção faseada até Dezembro de 2015, determina que 
Centros Hospitalares como o de Gaia/Espinho e 
Unidades Locais de Saúde como a de Matosinhos 
e a do Nordeste perdessem diversas especialidades 
médicas. No caso do hospital a sul do Douro, a 
portaria estabelece o encerramento dos serviços de 
cirurgia pediátrica e cardiotorácica, este último um 
dos serviços de referência da instituição. A própria 
classificação de algumas unidades hospitalares é 
extraordinariamente discutível: o Centro Hospita-
lar do Baixo Vouga (Hospitais de Aveiro, Águeda e 
Estarreja), que serve uma zona de grande concen-
tração populacional, integra o Grupo I, onde estão 
as unidades menos especializadas (ver legislação, 
página 99). 

RefoRma paRa tRoika veR
As críticas à portaria foram contundentes. O profes-
sor da Escola Nacional de Saúde Pública Adalberto 
Campos Fernandes, citado pelo Público, viu na 
publicação desta portaria uma forma de “cumprir 
calendário” e entregar um documento à troika que 
incluísse uma noção vaga de reforma. “É o epílogo 
de uma visão minimalista do SNS”, acrescentou 

formação médica 
especializada

Projecto de Decreto-Lei, 30 de Janeiro

“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,

Reunião magna na SRnom, 13 maRço

reforma hospitalar
portaria 82/2014, de 10 de abril

“… o Ministério da 
Saúde está a fazer 

uma profundíssima 
reorganização 
hospitalar por 
despacho, sem 

qualquer tipo de 
avaliação conhecida, 

estudo prévio de 
fundamentação 

das decisões e 
de avaliação 

das respectivas 
consequências”

JOSé MANUEL SILVA
DecLaRaçõeS à LuSa, 11 De maio
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o também gestor hospitalar, que 
não entendeu a razão pela qual 
o Ministério da Saúde decidiu 
agora apresentar um documento 
que está em avaliação desde 
2011. “Agora tudo fica compro-
metido no tempo político em 
que estamos”, concluiu. Apesar 
de concordar genericamente com 
o conteúdo da proposta, a presi-
dente da Associação Portuguesa 
de Administradores Hospitala-
res, Marta Temido, em declara-
ções ao JN não escondeu tratar-se 
de “uma bomba legislativa” que 
vai “limitar a carteira de serviços 
de alguns hospitais”. 
A Ordem dos Médicos não dei-
xou de se pronunciar sobre esta 
medida, considerando ser revela-
dora do “profundo amadorismo” 
que a tutela tem manifestado so-
bre a matéria. “Parece-nos que o 
Ministério da Saúde está a fazer 
uma profundíssima reorgani-
zação hospitalar por despacho, 
sem qualquer tipo de avaliação 
conhecida, estudo prévio de fun-
damentação das decisões e de 
avaliação das respectivas conse-
quências”, acrescentou a Ordem 
em nota de imprensa do Conse-
lho Nacional Executivo. 

“Lei da RoLha”
Poucos dias depois da publicação 
da portaria de reclassificação dos 
hospitais, o Ministério da Saúde 
voltou a acender o rastilho da 
classe médica e dos restantes profissionais da saúde 
com a divulgação – via comunicação social – de um 
projecto de despacho para aplicação de “códigos 
de ética” nas unidades do SNS, tendentes a “clarifi-
car as regras de conduta de gestores, dirigentes, de-
mais responsáveis e colaboradores”. O documento 
foi baseado num parecer emitido pelo Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da Vida, cuja ver-
são original, publicada a 14 de Abril, não continha 
as referências que se vieram a tornar polémicas. 
Dias depois, a tutela apresentava oficialmente este 
projecto de despacho onde estavam incluídas duas 
cláusulas verdadeiramente incendiárias: primeiro, 
as “ofertas institucionais”, onde se impedia os cola-
boradores de “solicitar ou aceitar, direta ou indireta-
mente, dádivas e gratificações, em virtude do exer-
cício das suas funções” e obrigava a que “todas as 
ofertas” recebidas fossem “registadas” e “entregues” 
à Secretaria-Geral do Ministério da Saúde; segundo, 
o “dever de confidencialidade” que determinava 
“absoluto sigilo e reserva” por parte de todos os 
colaboradores em relação a “toda a informação” que 

“possa afectar ou colocar em causa qualquer inte-
resse” da respectiva instituição. 
Assim que a comunicação social começou a divul-
gar os pormenores dos “códigos de ética”, instalou-
-se a revolta em todos os visados e rapidamente 
o documento foi apodado de “lei da rolha” em 
diferentes posições públicas da Ordem dos Médi-
cos. Num comunicado divulgado à comunicação 
social a 16 de Abril, o Conselho Regional do 
Norte considerou o projecto de despacho “mais 
um atentado à dignidade dos médicos e restantes 
profissionais do SNS”, acrescentando tratar-se de 
uma “violação das normas éticas e deontológicas” 
da classe médica. “Combater a corrupção e os con-
flitos de interesse e defender os direitos dos doentes 
não passa por montar um sistema nacional de re-
colha de livros, vinhos, esferográficas, presuntos, 
galinhas, chocolates, ovos, tomates, batatas, couves, 
chouriços, azeite, azeitonas, cerejas… Ridículo, pa-
tético e esclarecedor!”, podia ler-se na mesma nota. 
Nos dias que se seguiram, a opinião pública foi 
questionando as motivações da equipa ministerial. 



O Ministério da Saúde tem-nos habitu-
ado, ao longo destes três últimos anos, a 
um rodopio de propostas desgarradas, de 
vocação claramente economicista nuns 
casos e lamentavelmente demagógicas 
noutros.
O caso mais recente é a proposta de apli-
cação de um ‘código de ética no SNS’, de 
acordo com um projecto de despacho on-
tem divulgado pela comunicação social, 
que na sua forma e conteúdo não mani-
festa qualquer respeito pelas pessoas, do-
entes e médicos.
O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CR-
NOM) não pode deixar de ma-
nifestar o seu direito (ainda 
conservado) à indignação e 
revolta contra aquilo que apa-
renta ser mais um atentado à 
dignidade dos médicos e res-
tantes profissionais do SNS.
Num país em que o nível de 
corrupção e a falta de trans-
parência são considerados dos 
mais elevados a nível interna-
cional, o ministro da Saúde dis-
simuladamente vem a terreno 
propor um ‘código de ética no 
SNS’ que viola os valores e prin-
cípios subjacentes a um Estado 
de Direito democrático.
Combater a corrupção e os con-
flitos de interesse e defender os 
direitos dos doentes não passa 
por montar um sistema nacio-
nal de recolha de livros, vinhos, 
esferográficas, presuntos, ga-
linhas, chocolates, ovos, toma-
tes, batatas, couves, chouriços, 
azeite, azeitonas, cerejas… Ridículo, paté-
tico e esclarecedor! De resto, as ofertas 
promocionais e os conflitos de interesse 
já estão devidamente regulamentados.
E porquê um ‘código de ética’ apenas para 
a saúde? E os outros funcionários públi-
cos, nomeadamente os detentores de car-
gos de gestão? E os detentores de cargos 
políticos a nível nacional, regional e local? 
E um código de ética que permita evitar 
os milhões de euros ‘desperdiçados’ entre 
os circuitos do poder? Ou será que só na 
saúde existe este inusitado interesse em 

alimentar a falsa necessidade de ‘códigos 
de ética governamentalizados’. Será para 
esconder os graves problemas da Saúde 
e a decadência do SNS actualmente em 
curso?
Construir um ‘código de ética’ violando 
as normas éticas e deontológicas a que 
estão obrigados os médicos é um aten-
tado ao normal funcionamento das insti-
tuições democráticas. Misturar a ‘defesa 
da transparência’ com a ‘lei da rolha’ à 
boleia de uma política de confidenciali-
dade é absolutamente aberrante, contra-
ditório e agride a dignidade e os direitos 
fundamentais das pessoas, consagrados 
na ‘Carta Internacional dos Direitos Hu-
manos’.
O CRNOM está empenhado em continuar 
a defender as boas práticas médicas con-
substanciadas numa Medicina de quali-

dade e em cuidados 
de saúde de excelên-
cia. É uma exigência 
que deve ser de to-
dos os portugueses. 
Lamentavelmente 
o Ministro da Saúde 
preocupa-se apenas 
com números, com 
desprezo pela quali-
dade e pela humani-
zação dos cuidados 
de saúde.
O Ministro da Saúde 
deveria concentrar 
a sua atenção e as 
suas energias em 
procurar oferecer 
condições minima-
mente aceitáveis 
para a formação e 
actualização dos mé-
dicos, e melhorar as 
condições de traba-
lho assistencial e de 
investigação no SNS.

Cada vez mais é imperiosa uma verda-
deira união de todos na defesa daquela 
que é considerada a maior conquista so-
cial da nossa democracia: o acesso a um 
serviço nacional de saúde público univer-
sal e de qualidade. É o momento de dizer 
“Chega!”

O Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos
Porto, 16 de Maio de 2014 n

sobre o Projecto de desPacho nº XXX 2014

a ÉtiCa MoRalista  
e a lei da RolHa

Num país em 
que o nível de 
corrupção e a falta 
de transparência 
são considerados 
dos mais 
elevados a nível 
internacional, o 
ministro da Saúde 
dissimuladamente 
vem a terreno 
propor um ‘código 
de ética no SNS’ 
que viola os 
valores e princípios 
subjacentes a um 
Estado de Direito 
democrático.

9

ComuniCado do 
Conselho Regional do 

noRte da oRdem dos 
médiCos

 16 Maio



Um editorial do Público, intitulado “Um código 
de ética ou um código de silêncio”, afirmava cla-
ramente que “faz pouco ou nenhum sentido que 
um profissional seja impedido de denunciar uma 
situação que lhe pareça irregular ou menos correcta 
só para não pôr em causa a ‘imagem’ do serviço”. 
Constitucionalistas como Paulo Otero ou Pedro Ba-
celar de Vasconcelos colocaram em causa a lega-
lidade do projecto de despacho, tendo o primeiro 
assegurado que “a defesa do interesse público é um 
dos deveres dos funcionários e está protegido pela 
Constituição” e o segundo sublinhado que “viola o 
princípio da transparência administrativa” e “dá às 
chefias um poder tendencialmente arbitrário”. 
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21.mai.2014

médica. “Não podemos colaborar com este minis-
tério que tem atitudes tão gravosas para o SNS”, 
sublinhava Miguel Guimarães. Simultaneamente 
avançava com um conjunto de iniciativas a apresen-
tar em Conselho Nacional Executivo que conduzi-
riam ao corte de relações com a tutela, incluindo o 
afastamento dos médicos das comissões técnicas 
e dos júris dos chamados “concursos fechados”. 
“Queremos mostrar ao Ministério da Saúde que terá 
de mudar de atitude. Caso contrário, há sempre um 
plano B que está na mão dos sindicatos e de todos os 
médicos”, acrescentava Miguel Guimarães. 
No dia seguinte, a primeira reacção do Ministério: 
o jornal Público dava conta da abertura para alterar 

a “lei da rolha”. Em decla-
rações citadas na mesma 
reportagem, Miguel Gui-
marães não deixava mar-
gem para recuos: “Vamos 
passar às acções, porque 
a Ordem não pode fazer 
só comunicados”. O diri-
gente antecipava já, pu-
blicamente, algumas das 
medidas que haveriam de 
constar da reunião interna 
da OM, entra as quais o 
abandono temporário do 
software de prescrição 
electrónica PEM, a cessa-
ção da colaboração com o 
Ministério na elaboração 
das Normas de Orienta-
ção Clínica e na Comissão 
Nacional de Farmácia e 
Terapêutica e a apresen-
tação pública, através de 
conferências de imprensa, 

de um conjunto de denúncias reportadas pelos mé-
dicos relativas a falhas e irregularidades no Serviço 
Nacional de Saúde. 

GRito de RevoLta

A 19 de Maio, os presidentes dos distritos médicos 
da região Norte juntam-se ao Conselho Regional do 
Norte para afirmar sem hesitação: “É o momento 
de dizer ‘Basta!’”. Num comunicado conjunto, 
as estruturas representativas dos médicos norte-
nhos apelavam as colegas para que denunciassem 
“sem hesitação” tudo aquilo que entendessem estar 
a colocar em risco a saúde dos seus doentes. “Os 
médicos fazem o Juramento de Hipócrates há mais 
de dois mil anos e estão sujeitos a regras éticas e 
deontológicas exigentes e que têm a obrigação de 
cumprir”, assinalava o documento enviado à comu-
nicação social. 
No seguimento desta posição, o Jornal de Notícias 
titulava a 20 de Maio: “Médicos do Norte rom-
pem com o Ministério”. Em declarações a este ór-
gão de informação, o presidente do Conselho Regio-
nal do Norte, na ocasião a substituir o Bastonário da 
Ordem dos Médicos nas suas funções, considerava 
que o código de ética foi a “gota de água” num copo 
que ameaçava transbordar há muito e precipitou 
um verdadeiro “grito de revolta” no seio da classe 

20.mai.2014



Tomámos conhecimento, através da comunicação 
social, do projecto de despacho que o Ministério 
da Saúde está a elaborar e que visa a aplicação 
obrigatória de códigos de ética para clarificar as 

regras de conduta de gestores, dirigentes, demais 
responsáveis e colaboradores das unidades 

do Serviço Nacional de Saúde.
Entre outros aspectos que constam do 

documento, pretende-se estabelecer 
punições aos colaboradores e demais 
agentes que por sua iniciativa ou me-
diante solicitação dos doentes pres-
tem declarações que possam afectar 
ou colocar em causa o interesse da 
respectiva organização. A proposta 

chega mesmo a recomendar “abso-
luto sigilo e reserva em relação ao exte-

rior de toda a informação”.
Se este despacho se vier a concretizar nos 

moldes agora divulgados, a questão que se 
coloca é: se o interesse da organização se afas-
tar do interesse dos doentes ou até se o lesar, de-
verá o médico, como testemunha, remeter-se ao 
silêncio e respeitar o 
“absoluto sigilo”? A 
resposta é evidente-
mente negativa. O 
médico é obrigado a 
fazer precisamente o 
contrário, no cumpri-
mento do seu Código 
Deontológico. 
Neste momento, 
cabe a todos os ci-
dadãos portugueses 
mostrar aos legisla-
dores que este pro-
jecto governamental 
não pode concreti-
zar-se. Aos médicos 
resta, sem qualquer 
hesitação, a opção 
da fidelidade à nossa 
consciência denun-
ciando aquilo que 
entendemos que põe 
em risco os doentes, 
mesmo que para tal 
seja necessário desobedecer à lei do “absoluto si-
gilo”. De resto, os médicos fazem o Juramento de 
Hipócrates há mais de 2000 anos e estão sujeitos a 
regras éticas e deontológicas exigentes e que têm 
a obrigação de cumprir.
Foi pelo silêncio e pela obediência de muitos, umas 
vezes por medo, outras por imposição, que tantas 
atrocidades foram cometidas ao longo da História.
O que qualquer código de ética e deontologia mé-
dica deve deixar claro é exactamente o oposto do 
que defende este projecto. Deverá sim, ser obri-

gatório que os médicos denunciem tudo aquilo 
que possa pôr em risco os doentes, seja por parte 
de alguém em particular, seja por parte de uma 
instituição pública ou privada, quer nela trabalhem 
ou não.
Apelamos a todos os portugueses, independente-
mente das suas convicções políticas ou religiosas, 
que não permitam este atentado à segurança dos 
doentes, à transparência das instituições e aos di-
reitos fundamentais das pessoas. No limite, esta-
rão colocados em causa os princípios fundadores 
de uma sociedade democrática. 
É cada vez mais imperiosa uma verdadeira união 
de todos na defesa de duas das maiores conquistas 
sociais da nossa democracia: a liberdade de ex-
pressão e o acesso a um serviço de saúde público, 
universal e de qualidade. É o momento de dizer 
“Basta!”

Os Conselhos Distritais da Secção Regional  
do Norte da Ordem dos Médicos
O Conselho Regional do Norte da Ordem  
dos Médicos

António Sarmento
PRESIDENTE DO CD DO PORTO
Anabela Correia
PRESIDENTE DO CD DE BRAgA
Nelson Rodrigues
PRESIDENTE DO CD DE VIANA DO CASTELO
Margarida Faria
PRESIDENTE DO CD DE VILA REAL 
Marcelino Silva
PRESIDENTE DO CD DE BRAgANçA
Miguel Guimarães
PRESIDENTE DO CRNOM

Porto, 19 de Maio de 2014 n

a ÉtiCa na deFesa e seGURança 
dos doentes

Aos médicos 
resta, sem 
qualquer 
hesitação, a opção 
da fidelidade à 
nossa consciência 
denunciando 
aquilo que 
entendemos que 
põe em risco os 
doentes, mesmo 
que para tal 
seja necessário 
desobedecer à 
lei do “absoluto 
sigilo”

ComuniCado 
Conjunto do CRnom 

e dos Conselhos 
distRitais da sRnom

 19 Maio
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REUNIÃO DO 
CONSELHO 
NACIONAL 
EXECUTIVO

30
MAI

A 30 de Maio, após realização do 
Conselho Nacional Executivo, 
a OM apresentou um extenso 
caderno reivindicativo onde 
constavam algumas das propos-
tas avançadas em primeira mão 
pelo CRNOM. O documento, 
designado por “Memorando 
de Exigências” (ver páginas 
26-29), elencava treze medidas 
prioritárias a avaliar pelo Minis-

tério da Saúde e definia sete iniciativas a adoptar a 
curto prazo, ou de forma imediata, caso o diálogo 
falhasse. 
Um dia antes, a 29 de Maio, a OM, a Federação Na-
cional dos Médicos (FNAM) e Sindicato Indepen-
dente dos Médicos (SIM) solicitaram uma reunião 
conjunta ao Ministério da Saúde para debater al-
guns dos temas que marcaram a agenda recente no 
sector. A reunião foi marcada para o dia 6 de Junho 
e as conclusões das duas organizações sindicais, 
SIM e FNAM, anunciavam pontos reivindicativos 
semelhantes mas interpretações substancialmente 
distintas. De tal forma, que a FNAM divulgava já no 
dia 9 de Junho um comunicado onde expressava o 
desalento pelas posições do Ministério da Saúde e 
a intenção em “não persistir e contemporizar com 
este tipo de comportamento, sem resultados con-
cretos e sem compromissos negociais”. A organi-
zação liderada por Merlinde Madureira anunciava 
igualmente a intenção em convocar uma greve: “O 
tempo esgotou-se. A partir daqui só factos concre-
tos fazem sentido e serão por nós considerados. 
A delegação da FNAM reafirmou que convocará 

uma greve dos médicos para a 
segunda semana de Julho”. Por 
parte do SIM, o comunicado re-
sultante da reunião com a equipa 
ministerial rejeitou de forma 
clara novas vias de contestação 
sindical: “O SIM não desiste de 
dialogar e negociar com o Minis-
tério da Saúde porque entende 
que esse é o caminho que me-
lhor defende e serve os interesses 
dos médicos seus associados”. 
Os dois sindicatos, bem como a 
Ordem dos Médicos, receberam 
depois uma proposta de Acta da 
reunião com a tutela, da qual, 
após as alterações sugeridas pe-
los intervenientes, resultou a 
versão final que se publica na ín-
tegra nas páginas 30 a 35.
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s] pRoposta de  
pontos paRa disCUssão

documento elaborado pela 
FnaM e siM e enviado 
previamente ao sr. Ministro 
da saúde relativo aos pontos 
propostos para discussão na 
reunião conjunta realizada 
no Ministério da saúde em 
06.06.2014.

REUNIÃO CONJUNTA 06.06.2014
PONTOS EM DISCUSSÃO

1 . Suspensão da portaria 82/2014 e sua 
reformulação com a participação da OM.
2 . Revogação da Portaria 112/2014 
(“Cuidados de Saúde Primários do 
Trabalho”). Possibilidade de participação 
voluntária dos médicos com a 
Competência em Medicina do Trabalho.
3 . Revogação do despacho 5561/2014 (INEM 
e VMERs). Negociação com os Sindicatos 
Médicos.
4 . Provimento na Categoria de 
Assistentes graduados com componente 
remuneratório respectivo aos médicos 
que adquiriram o grau de consultor. 
Cumprimento dos ACTs face ao fim do PAE
5 . Reposição dos valores do trabalho 
extraordinário consignados no DL 62/79 
face ao fim do PAEF.
6.  Reposição dos limites ao trabalho 
extraordinário/suplementar, face ao fim 
do PAEF.
7.  Reposição dos descansos 
compensatórios por trabalho nocturno, 
fins-de-semana e feriados, previstos 
na legislação e nos ACTs, com prejuízo 
do cumprimento do horário normal de 
trabalho, face ao fim do PAEF.
8. Implementação programada de um 
programa de Formação Específica em 
Exercício (FEE) que permita a aquisição 
da especialidade e com legislação (acordo 
sindical e da OM) pronta desde Fevereiro 
de 2011 aos cerca de 290 Médicos Clínicos 
gerais que não estão integrados na 
Carreira Médica; consequente regime 
remuneratório do regime de 40 horas.
9.  Anulação da imposição de aumento de 
listas de utentes aos médicos de família 
que não pediram a transição para o regime 
de 40 horas.
10. Anulação da imposição do regime de 
trabalho de 40 horas nos concursos de 
progressão para AgS a quem não solicite a 
respectiva adesão.
11. Atribuição a nível do SIADAP da 
pontuação de 3 pontos no biénio 2013/2014 
a todos os médicos dada a incompetência 
de muitas das administrações, e 
desbloqueamento a nível da respectiva 
Comissão Paritária da pontuação a atribuir 
em 2011 e 2012.
12. Suspensão da PEM e reposição 

“Vamos passar 
às acções, porque 

a Ordem não 
pode fazer só 

comunicados.”
MIGUEL GUIMARãES 
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No dia 6 de Ju-
nho de 2014, 

às 17h, os dois Sin-
dicatos Médicos e a 
Ordem dos Médicos es-
tiveram presentes numa 
reunião com o Ministro da 
Saúde e a sua equipa, que durou 
mais de quatro horas.
A Ordem dos Médicos salienta o inedi-
tismo desta situação, que ilustra como 
todas as partes têm a consciência da im-
portância e sensibilidade do momento 
presente, e sublinha a comunhão de ob-
jectivos dos Sindicatos e Ordem dos Médi-
cos, no respeito pelas competências e au-
tonomia de cada organização, em defesa 
da Qualidade da medicina portuguesa 
e dos legítimos interesses dos doentes 
a serviços de Saúde que cumpram, com 
Qualidade e Acessibilidade, o preceituado 
na Constituição, na Lei 15/2014 e no Có-
digo Deontológico da Ordem dos Médi-
cos.
A Ordem dos Médicos recorda que o clima 
que precedeu esta reunião, clima esse que 
poderia e deveria ter sido prevenido atem-
padamente, foi motivado por um longo, 
e por vezes penoso, arrastar de situações 
por resolver, de ininterrupta e contraditó-
ria produção legislativa sem audição pré-
via das organizações médicas, bem como 
da contínua degradação do SNS a múlti-
plos níveis, não obstante as estatísticas 
oficiais, e sobretudo de intensa campa-
nha estigmatizante e mentirosa contra a 
dignidade de toda a classe médica, como 
exemplifica a mais recente notícia de 
“3000 médicos inadaptados”.
Igualmente alarmante é a imposição de 
um clima de perseguição e medo e de co-
locação de obstáculos artificiais às boas 
práticas médicas e aos legítimos inte-
resses, expectativas e necessidades dos 
Doentes, de total despreocupação da tu-
tela com a crescente emigração médica 
de especialistas portugueses, ao mesmo 
tempo que, num acto de inaceitável má 
gestão, contrata médicos estrangeiros 
sem especialidade por valores que ron-
dam o dobro do custo dos portugueses 
e com condições que recusa oferecer aos 
médicos residentes em Portugal, etc., etc.
Durante a longa e intensa análise do ca-
derno reivindicativo sindical e do memo-
rando da Ordem dos Médicos foi possível 
conseguir alguns avanços positivos num 
pequeno número de matérias, como no 
âmbito do internato médico, mas que ca-
recem da continuidade das negociações.
A Ordem aguarda agora que, conforme 
acordado, o Ministério da Saúde envie 
às organizações médicas, na próxima 
segunda-feira, a acta da reunião, para 
poder aferir com toda a objectividade a 
forma como as palavras e as frequentes 

afirmações ge-
néricas de boa 

intenção, já ob-
servadas em an-

teriores reuniões, 
são passadas a um 

documento com afirma-
ções escritas e compromis-

sos objectivos, concretos e datados.  
A procissão ainda não saiu do adro.
Muitas foram as preocupações que não 
tiveram resposta, como a Lei do Acto Mé-
dico, o levantamento dos obstáculos à 
prossecução da reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários e a obstinação na recusa 
em corrigir os erros que, por exemplo, le-
varam o Hospital de Santarém, com uma 
honestidade que possivelmente irá ser 
amordaçada, a assumir a falta de qualidade 
da sua urgência geral, prestando um mau 
serviço aos doentes, consequência das me-
didas do Ministério da Saúde.
Entre vários silêncios, verificou-se uma re-
jeição absoluta relativamente a todas as 
revogações ou suspensões de legislação 
produzida, solicitadas a uma voz pelas or-
ganizações médicas, o que significa que a 
mesma continuará a produzir efeitos práti-
cos e jurídicos, mais uma vez evidenciando 
o fosso entre o verbo da tutela e a realidade 
do terreno.
Algumas questões são emblemáticas e 
profundamente significativas. Destaca-
mos apenas uma, que foi o despedimento 
injusto e ilegal de uma colega especialista 
em pneumologia do Hospital de Leiria, que 
agora está impedida de concorrer aos ile-
gais concursos fechados e se encontra no 
desemprego.
A Ordem dos Médicos será solidária com 
esta colega até às últimas consequências, 
elevando-a à condição de bandeira na 
defesa da dignidade e honra de todos os 
médicos que sentem a perseguição e pres-
são inaceitável dos Conselhos de Admi-
nistração para se preocuparem mais com 
indicadores e computadores do que com os 
doentes e a humanização dos cuidados de 
saúde. Enquanto a justiça não for resposta, 
tal como o alferes-mor Duarte de Almeida 
na batalha de Toro, não permitiremos que 
esta nossa bandeira seja derrubada ou es-
quecida e apelamos para a solidariedade 
de todos os médicos e de todas as organi-
zações médicas. Porque chegou a hora de 
dizer, basta.
A Ordem dos Médicos, que se assume 
como Provedora dos Doentes, reitera a sua 
total abertura para o diálogo, mas tam-
bém manifesta a sua disponibilidade para 
apoiar e tomar todas as medidas que se 
revelem indispensáveis para estimular o 
êxito autêntico desse mesmo diálogo.
 
Ordem dos Médicos, 
7 de Junho de 2014 n
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temporária da prescrição via SAM nos locais 
onde o seu funcionamento for deficiente por 
insuficiente largura de banda e/ou hardware 
obsoleto.
13. Reintegração imediata da colega Vitória 
Martins no Hospital de Leiria e fim dos 
processos disciplinares instaurados a 
dirigentes sindicais.
14. Não ter em conta o Relatório do grupo 
de Trabalho de integração de Cuidados que 
propõe a figura de um gestor do Doente 
Crónico, algo que já faz parte do perfil 
funcional do Médico de Família definido na 
legislação geral e em ACT.
15. Reformulação do projecto de alteração ao 
Internato Médico, sendo o regime de trabalho 
alvo de negociação sindical e havendo audição 
sindical quanto ao restante.
16. Rectificação do Despacho nº6080-B/2014 
(nº de USF), com negociação sindical dos 
limites numéricos impostos á constituição de 
USFS modelo A e progressão para modelo B.
17. Desbloqueio do início do trabalho das 
Comissões de Acompanhamento Regionais (a 
nível da ARS) do processo de contratualização 
das USF, sendo muito do processo de 
contratualização em CSP baseado em 
indicadores clinicamente injustificáveis.
18. gizar um figurino geral do denominado 
“regulamento interno” visando as normas 
particulares de organização e disciplina do 
trabalho médico previsto nos ACTs, que 
enquadre as plúrimas negociações locais já 
em curso, preferentemente na modalidade de 
acordos de entidade empregadora pública.
19. Orientações claras para que não haja 
bloqueio ao funcionamento das Comissões 
Paritárias dos ACTs.
20. Abandono do projecto do designado 
“Código de Ética” por incompatível com 
direitos, liberdades e garantias constitucionais 
e legais dos trabalhadores da Administração 
Pública, como sejam a liberdade de expressão 
e o direito de exercício da atividade sindical; 
e dispensável pela existência de um Código 
Deontológico dos Médicos.
21. Imposição aos privados detentores de 
contratos de gestão de estabelecimentos 
em parceria com o Ministério da Saúde 
que celebrem obrigatoriamente com as 
associações sindicais acordos de adesão às 
convenções coletivas de trabalho existentes 
aquando da outorga de uma nova concessão 
ou da renovação de uma já existente.
22. Revisão a muito curto prazo de 
desconformidades pontuais dos ACTs com 
legislação geral publicada a posteriori.

A Presidente da FNAM, 
Merlinde Madureira 
O Secretário Geral do SIM, 
Roque da Cunha n

ComuniCado da 
ordem dos médiCos

 após a reunião Conjunta  
no Ministério da saúde 

 07 Junho 



Num momento de pro-
funda crise económica, 

financeira e social, a ética, a 
honra e a palavra são valores em que 
o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) 
jamais cederá.
O SIM celebrou em 14 de Outubro de 2012 um 
acordo negocial com o Ministério da Saúde, de-
pois de em Dezembro de 2011 ter desconvocado 
uma greve que decretara (isoladamente) face 
ao compromisso de ser reaberta a negociação 
colectiva, e de em Julho de 2012 ter decretado 
(conjuntamente com a outra associação sindi-
cal médica) uma outra greve para desbloquear 
o impasse negocial.
Na Acta de Entendimento do Acordo então as-
sinada consta o compromisso de manter a con-
certação social sobre as matérias dele constan-
tes pelo período da sua vigência (2013/2014), 
com abertura de mesa negocial no início de 
2015 com vista a avaliar e renegociar esse 
Acordo.
Apesar das recentes medidas tomadas (ou 
anunciadas) pelo Ministério da Saúde poten-
cialmente gravosas para a classe médica, pu-
blicadas em DR sob a forma de Despachos e 
Portarias, desrespeitando o princípio da audi-
ção e negociação sindical, e apesar das dificul-
dades múltiplas que se constatam na aplicação 
do Acordo (e que acreditamos sejam mais da 
incompetência de orgãos e dirigentes intermé-
dios do que da falta de vontade politica do res-
ponsável máximo), o Sindicato Independente 
dos Médicos não desiste de dialogar e negociar 
com o Ministério da Saúde porque entende que 
esse é o caminho que melhor defende e serve 
os interesses dos médicos seus associados.
Reunidos hoje durante 4 horas com o Sr. Minis-
tro da Saúde, conjuntamente com a Ordem dos 
Médicos e a Federação Nacional dos Médicos (e 
após uma reunião prévia das três organizações 
médicas), foram apresentados conjuntamente 
pelas duas associações sindicais médicas os 
pontos abaixo discriminados, os quais mere-
ceram do Sr. Ministro uma aparente receptivi-
dade e uma resposta genericamente pela posi-
tiva, e que se discrimina:
1 - Suspensão da portaria 82/2014 ( Reorgani-
zação Hospitalar) e sua reformulação com a 
participação da OM e Sindicatos.
De acordo
2 - Revogação da Portaria 112/2014 (“Cuidados 
de Saúde Primários do Trabalho”). Possibilidade 
de participação voluntária dos médicos com a 
Competência em Medicina do Trabalho.
De acordo. Será reformulada
3 - Revogação do despacho 5561/2014 (INEM e 
VMER’s). Negociação com os Sindicatos Mé-
dicos.
De acordo. Haverá reformulação e negociação
4 - Provimento na Categoria de Assistentes 
graduados com componente remunerató-
rio respectivo aos médicos que adquiriram o 

grau de consultor. Cumpri-
mento dos ACT’s face ao fim 

do PAEF.
De acordo. Dependente do Ministério 

da Finanças. Apontado o horizonte temporal 
de 2015
5 - Reposição dos valores do trabalho extraor-
dinário consignados no DL 62/79 face ao fim 
do PAEF.
De acordo. Dependente do Ministério da Finan-
ças. Apontado o horizonte temporal de 2015
6 - Reposição dos limites ao trabalho extraordi-
nário/suplementar, face ao fim do PAEF.
De acordo. Apontado o horizonte temporal de 
2015
7 - Reposição dos descansos compensatórios 
por trabalho nocturno, fins-de-semana e feria-
dos, previstos na legislação e nos ACT’s, com 
prejuízo do cumprimento do horário normal de 
trabalho, face ao fim do PAEF.
De acordo. Criação de uma Comissão que no 
prazo de trinta dias irá identificar as assimetrias 
e harmonizar o seu correcto cumprimento se-
gundo orientações da tutela
8 - Implementação programada de um pro-
grama de Formação Específica em Exercício 
(FEE) que permita a aquisição da especialidade 
e com legislação (acordo sindical e da OM) 
pronta desde Fevereiro de 2011 aos cerca de 
290 Médicos Clínicos gerais que não estão 
integrados na Carreira Médica; consequente 
regime remuneratório do regime de 40 horas.
De acordo. Irá ser implementada
9 - Anulação da imposição de aumento de lis-
tas de utentes aos médicos de família que não 
pediram a transição para o regime de 40 horas.
De acordo. Orientações correctoras da tutela
10 - Anulação da imposição do regime de tra-
balho de 40 horas nos concursos de progres-
são para AgS a quem não solicite a respectiva 
adesão.
De acordo. Orientações correctoras da tutela
11 - Atribuição a nível do SIADAP da pontua-
ção de 3 pontos no biénio 2013/2014 a todos os 
médicos dada a incompetência de muitas das 
administrações, e desbloqueamento a nível da 
respectiva Comissão Paritária da pontuação a 
atribuir em 2011 e 2012.
De acordo. A título muito excepcional. Trabalho 
legislativo a efectuar em 30 dias que o permita.
12 - Suspensão da PEM e reposição temporária 
da prescrição via SAM nos locais onde o seu 
funcionamento for deficiente por insuficiente 
largura de banda e/ou hardware obsoleto.
De acordo.
13 - Reintegração imediata da colega Vitória 
Martins no Hospital de Leiria e fim dos pro-
cessos disciplinares instaurados a dirigentes 
sindicais.
Compreensão da situação particular mas Admi-
nistração agiu dentro da legalidade existente. 
Orientações correctoras da tutela quanto ao 
relacionamento com Sindicatos.

14 - Não ter em conta Relatório do grupo de 
Trabalho de integração de Cuidados que pro-
põe a figura de um gestor do doente Crónico, 
algo que já faz parte do perfil funcional do Mé-
dico de Família definido na legislação geral e 
em ACT.
De acordo
15 - Reformulação do projecto de alteração ao 
Internato médico, sendo o regime de trabalho 
alvo de negociação sindical e havendo audição 
sindical quanto ao restante. 
Já enviado novo projecto à OM para pronuncia-
mento
16 - Rectificação do Despacho nº 6080-B/2014 
(nº de USF), com negociação sindical dos limi-
tes numéricos impostos à constituição de USFS 
modelo A e progressão para modelo B.
Restrições orçamentais. Compromisso de nego-
ciação sindical prévia em 2015
17 - Desbloqueio do início do trabalho das Co-
missões de Acompanhamento Regionais (a 
nível da ARS) do processo de contratualização 
das USF, sendo muito do processo de contratua-
lização em CSP baseado em indicadores clinica-
mente injustificáveis. 
Orientações correctoras da tutela
18 - gizar um figurino geral do denominado “re-
gulamento interno” visando as normas parti-
culares de organização e disciplina do trabalho 
médico previsto nos ACT’s, que enquadre as 
plúrimas negociações locais já em curso, prefe-
rentemente na modalidade de acordos de enti-
dade empregadora pública.
De acordo com o princípio. Aproveitamento do 
trabalho da Comissão Paritária
19 - Orientações claras para que não haja blo-
queio ao funcionamento das Comissões Paritá-
rias dos ACT’s.
Orientações correctoras da tutela. Não depen-
dente apenas do Ministério da Saúde
20 - Abandono do projecto do designado “Có-
digo de Ética” por incompatível com direitos, 
liberdades e garantias constitucionais e legais 
dos trabalhadores da Administração Pública, 
como sejam a liberdade de expressão e o direito 
de exercício da atividade sindical; e dispensável 
pela existência de um Código Deontológico dos 
Médicos.
De acordo
21 - Imposição aos privados detentores de con-
tratos de gestão de estabelecimentos em par-
ceria com o Ministério da Saúde que celebrem 
obrigatoriamente com as associações sindicais 
acordos de adesão às convenções coletivas de 
trabalho existentes aquando da outorga de 
uma nova concessão ou da renovação de uma 
já existente.
De acordo com o princípio
22 - Revisão a muito curto prazo de desconfor-
midades pontuais dos ACT’s com legislação ge-
ral publicada à posteriori.
De acordo com as desconformidades e negocia-
ção sindical a efectuar ainda este ano
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Razões para uma  
Greve anunciada
deixamos de acreditar em palavras 
que são desmentidas pela prática. 
Queremos actos!

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM), 
juntamente com o Sindicato Indepen-

dente dos Médicos (SIM) e a Ordem dos Mé-
dicos (OM) reuniu no passado dia 6 de Junho 
com o Sr. Ministro da Saúde acompanhado pelos 
principais representantes dos órgãos centrais 
do ministério. Esta reunião havia sido solicitada 
uma semana antes pelas três estruturas médi-
cas com base numa análise comum sintetizada 
num conjunto de 22 pontos previamente comu-
nicados ao Sr. Ministro (Anexo) que vêm degra-
dando progressivamente o clima organizacional 
e as condições de prestação de cuidados de qua-
lidade no seio das instituições dos SNS.
Apesar da análise efectuada por cada uma das 
três organizações coincidir no fundamental 
quanto aos problemas que urge ultrapassar, 
cada uma delas assumiu a independência e res-
ponsabilidade das medidas a adoptar de acordo 
com as suas competências.
Na sequência das decisões tomadas pelo seu 
Conselho Nacional, do diálogo desenvolvido 
com as restantes organizações médicas e da 
ausência de quaisquer resultados concretos da 
reunião efectuada com a equipa ministerial a 
6/6/2014, a FNAM anunciou nessa mesma reu-
nião a decisão de convocar uma greve nacional 
dos médicos para a segunda semana de Julho.
As questões fundamentais que determinam a 
convocação da greve são as seguintes:

1 - O MINISTÉRIO NÂO DÁ SEQUÊNCIA NEM FAZ 
CUMPRIR O QUE NEgOCEIA, ACORDA E PU-
BLICA. Depois do acordo firmado em 2012 entre 
as duas estruturas sindicais e o ministério da 
saúde, através do qual se abriram canais de di-
álogo e negociação com vista à resolução duma 
série de problemas relacionados com a carreira 
profissional dos médicos do SNS, assistimos 
a um quase sistemático e reiterado incumpri-
mento das matérias acordadas e documentos 
legais entretanto publicados. O MS NÃO FAZ 
COM QUE OS SEUS ÓRgÃOS DIRIgENTES CUM-
PRAM AS SUAS PRÓPRIAS DETERMINAçÕES.

2 - O MINISTÉRIO PUBLICA E EXECUTA O QUE 
NÃO FOI MOTIVO DE ACORDO OU SEQUER 
AUDIçÃO. Nos últimos meses temos assistido 
ao aparecimento e mesmo publicação em DR 
de vários documentos relativos a matérias que 
obrigariam a negociação ou audição prévia dos 
sindicatos e também da Ordem dos Médicos, 
matérias estas nunca abordadas nas reuniões 
que, de forma mais ou menos regular, íamos 
mantendo com os órgãos centrais do ministério.

Foi pois, em consequência deste cenário e da 
consequente degradação das relações e con-
fiança negocial, a par da percepção da deteriora-
ção das condições de funcionamento da maioria 
dos serviços, com desgaste para os profissionais 
e prejuízo do adequado atendimento de quali-
dade aos utentes do SNS, que entendemos ser 
necessário tomar uma decisão.
Entendeu a FNAM, após mais de 4 horas de 
reunião, não poder persistir e contemporizar 
mais com este tipo de comportamento, sem 
resultados concretos e sem compromissos ne-
gociais claramente assumidos e calendarizados 
por parte do ministro. Apenas, e uma vez mais, 
declarações genéricas de acordo relativas a al-
gumas matérias.
O tempo esgotou-se. A partir daqui só factos 
concretos fazem sentido e serão por nós consi-
derados. Terminada a reunião, as 3 estruturas 
médicas voltaram a encontrar-se para analisar 
a nova situação criada. Embora se tenha veri-
ficado uma ampla coincidência de pontos de 
vista sobre a situação concreta que atinge os 
médicos em múltiplas questões essenciais da 
sua vida socioprofissional, cada uma delas as-
sumiu a independência e responsabilidade das 
medidas a tomar.
A delegação da FNAM, no respeito pelo man-
dato que lhe tinha sido conferido pelo seu Con-
selho Nacional, reafirmou que convocará uma 
greve dos médicos para a segunda semana de 
Julho.
Está nas mãos do ministério, através de medidas 
tangíveis, poder alterar o actual quadro de con-
flito profissional e inverter a progressiva dete-
rioração do melhor serviço público do país.

9 de Junho de 2014
A Comissão Executiva da FNAM n
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Foi assumido pelo Sr. Ministro da Saúde o com-
promisso de voltar a reunir no prazo de trinta 
dias para se avaliar a prossecução dos pontos 
apresentados, alguns dos quais a tratar por 
uma Comissão específica para o efeito.
Relativamente à resolução anunciada na reu-
nião pela Federação Nacional dos Médicos 
(FNAM) de decretar uma greve Nacional dos 
Médicos, o SIM manifesta desde já e publica-
mente a sua compreensão pela opção, caso 
esta se confirme.
As várias organizações médicas possuem os 
seus órgãos dirigentes eleitos e dotados de 
natural autonomia de decisão conferida pelos 
respectivos estatutos. Nesse sentido, é natural 
que existam diferenças de avaliação das situ-
ações político-sindicais e de posicionamento 
perante os problemas concretos que afectam 
os médicos.
Cada organização médica é livre de tomar as 
posições que entender e de assumir, por essa 
via, as suas responsabilidades perante os médi-
cos em geral e os seus associados em particular.

Lisboa, 06 de Junho de 2014
O Secretariado Nacional do SIM n
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Para “sentir o pulso” à classe médica e apre-
sentar as diversas medidas inscritas no “Me-
morando de Exigências”, o Conselho Regio-

nal do Norte promoveu uma Reunião Geral de 
Médicos (RGM) no dia 11 de Junho, que contou 
com a presença do bastonário da OM e da presi-
dente da FNAM. 
Mais de 400 profissionais marcaram presença 
numa sessão onde se ouviram palavras de forte con-
testação às opções políticas do executivo e de apoio, 
quer ao caderno reivindicativo da OM, quer à pro-
posta de greve da FNAM. Nas conclusões da RGM 
(caixa na página ao lado), o Conselho Regional do 
Norte deu a garantia de que não iria “abdicar dos 
pontos constantes do documento apresentado ao 
Ministério da Saúde” e colocou como condição para 
o diálogo a existência de “um compromisso ex-
presso” sobre as propostas do Memorando. “Aguar-
damos que o Ministério envie a acta da reunião 
realizada no dia 6 de Junho, para avaliarmos o grau 
de abertura e compromisso existentes. Os médicos 
estão preparados para levar a cabo todas as medidas 
concretas já apresentadas pela Ordem dos Médi-
cos”, acrescentava o CRNOM.
No mesmo dia, em cumprimento de uma das princi-
pais iniciativas previstas no “Memorando de Exigên-
cias”, o Conselho Regional do Norte apesentou um 
canal electrónico – denuncias@nortemedico.pt 
– para que os médicos inscritos na SRNOM pudes-
sem reportar as deficiências e insuficiências que se 
verificam nos respectivos serviços ou unidades. As 
informações recolhidas em mais de 120 denúncias 
já realizadas foram, entretanto, apresentadas publi-
camente, em conferências de imprensa realizadas 
nos dias 16 de Junho (ver página 40) e 30 de Junho 
(ver página 42).
Sem sinais de abertura por parte do Ministério da 
Saúde, a FNAM confirmou a intenção de avançar 
para a greve, com o pré-aviso divulgado a 20 de Ju-
nho onde se apontavam os dias 8 e 9 de Julho como 
as datas da paralisação. 
Os sinais de vida da tutela surgiram nos dias se-
guintes. Primeiro com a nova versão do “código 
de ética”, a 26 de Junho; depois com uma segunda 
versão da acta relativa à reunião de 6 de Junho, 
com a OM e os sindicatos. No primeiro caso, o 
novo anteprojecto do “Código de Conduta Ética” 
eliminava alguns dos pontos que desencadearam 
a contestação da classe médica: no ponto 13, rela-
tivo ao dever de confidencialidade, eliminava-se a 
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A Reunião geral de 
Médicos realizada no 
dia 11 de Junho de 2014, 
nas instalações da Sec-
ção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, resul-
tou numa clara manifestação 
de apoio às medidas inscritas no 
‘Memorando de Exigências’ da OM e no apoio à rea-
lização de uma greve nacional de médicos proposta 
pela FNAM.
A revolta demonstrada contra as políticas desas-
trosas, desumanas e humilhantes do Ministro da 
Saúde, que violam profunda e continuadamente a 
dignidade das pessoas e dos médicos, foi por de-
mais manifesta.
De facto, são cada vez mais evidentes as razões 
pela qual a Ordem dos Médicos deve assumir uma 
atitude firme em defesa da qualidade do exercício 
da Medicina e dos cuidados de saúde prestados 
aos doentes.
Este é, definitivamente, o tempo de nos fazermos 
respeitar e sermos consequentes na acção política, 
exigindo o respeito e a valorização de uma classe 
profissional que, diariamente, dá o melhor de si 
em benefício dos doentes e do serviço público de 
saúde.
A Ordem dos Médicos, legitimada pelas centenas 
de colegas presentes nesta Reunião geral de Mé-
dicos, não vai abdicar dos pontos constantes do 
documento apresentado ao Ministério da Saúde. 

Entendemos ainda que a 
continuação do diálogo 
com os seus responsá-
veis só poderá ser con-
cretizado, caso haja um 
compromisso expresso 
de aplicar as propostas 
apresentadas.
Aguardamos serena-
mente que o Ministério 
envie a acta da reunião 
realizada no dia 6 de Ju-
nho, para avaliarmos o 
grau de abertura e com-
promisso existentes. Os 
médicos estão prepara-
dos para levar a cabo to-
das as medidas concre-
tas já apesentadas pela 
Ordem dos Médicos.
Desde já, na próxima 

segunda-feira, em cumprimento de um dos princí-
pios do nosso Memorando, o Conselho Regional do 
Norte irá apresentar em Conferência de Imprensa 
um conjunto de denúncias relativamente à presta-
ção de cuidados de saúde na região Norte.
 
Porto, 13 de Junho de 2014
O Conselho Regional do Norte da  
Ordem dos Médicos n
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cláusula que impedia os profissionais de emitirem 
declarações públicas e respeitava-se a prevalência 
das regras deontológicas das várias profissões; na 
questão das “ofertas institucionais” deixa-se de fa-
zer qualquer referência à entrega dos donativos à 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e prevê-se 
a oferta de bens “que se fundamentem numa mera 
relação de cortesia ou que tenham valor insigni-
ficante”. A versão revista continuou a não ser do 
agrado da OM, que entende que o documento deve 
intitular-se apenas “Código de Conduta”, a cláusula 
de confidencialidade “ não se pode sobrepor aos di-
reitos do doente “ e devem ser divulgados relatórios 
de informação assistencial por parte dos hospitais 
e centros de Saúde, onde constem “os resultados 
dos tratamentos realizados, as taxas de eficácia e 
complicações, as listas de espera e o desempenho 
financeiro”. Quanto à acta da reunião, todas as or-
ganizações condenaram o facto de não apresentar 
compromissos concretos. 
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A 30 de Junho, o Conselho Regional do Norte 
convidou uma vez mais o bastonário, José 
Manuel Silva, e a FNAM para uma Reunião 

Geral de Médicos (RGM) nas instalações da SR-
NOM. Com uma participação relativamente mais 
baixa do que a anterior, a reunião ficou marcada, 
no entanto, por um apoio inequívoco à intervenção 
sindical e às medidas propostas no “Memorando” 
da Ordem. As organizações contestaram a falta de 
transparência e o incumprimento que a tutela ma-
nifestou nos últimos dois anos e, de acordo com o 
comunicado final da Reunião (caixa na página ao 
lado), concluíram que a proposta política do Minis-
tério da Saúde é clara: “Enfraquecimento do Serviço 
Nacional de Saúde, desqualificação dos seus pro-
fissionais em geral, e dos médicos em particular; e 
crescente privatização do sistema”. 
A paralisação da classe, em defesa dos princípios 
fundamentais do SNS, começou a recolher apoios 
nos mais diversos quadrantes. As duas centrais sin-
dicais, CGTP e UGT, o Movimento dos Utentes dos 
Serviços Públicos, comissões de utentes, a Associa-
ção Nacional de Unidades de Saúde Familiares, a 
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Fami-
liar ou o Movimento dos Reformados e Pensionistas 
foram algumas das organizações que subscreveram 
publicamente as razões invocadas pela FNAM. 
A divulgação do 15.º Relatório de Primavera do 
Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 
com o título “Síndrome de Negação”, que acusa o 
Ministério da Saúde de esconder as situações mais 
preocupantes decorrentes do impacto da austeri-
dade na prestação de cuidados, bem como o relató-
rio da OCDE onde se apontam graves fragilidades 
ao nível do financiamento para a Saúde, tornaram 
indisfarçáveis os problemas estruturais no sector. 
Neste último documento, a OCDE garantia que o 
investimento em Saúde tinha reduzido em 5% nos 
anos de 2011 e 2012 ao mesmo tempo que deitava 
por terra a tese do Governo de que existe um peso 
excessivo do financiamento público: apenas 65% do 
total de despesa é retirada do Orçamento do Estado, 
enquanto a média da OCDE é de 72%. 
O ministro da Saúde e a sua equipa governativa 
furtaram-se ao diálogo, optando por uma estratégia 
de contra-ataque. Paulo Macedo resumiu a contes-
tação a motivos de natureza “política” e criticou os 
sindicatos por violarem o acordo de 2012, quando 
foi o próprio Ministério que nunca assegurou o 
seu pleno cumprimento. Já o Secretário de Estado 
Adjunto, Leal da Costa, em entrevista ao Público, 
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“Não	é	possível	duplicar	o	corte	
preconizado	pela	troika,	sem	que	
isso	se	reflicta	na	prestação	de	
cuidados”
Miguel Guimarães

“os	médicos	são	uma	das	forças	
políticas	mais	importantes	
em	Portugal.	Porque	cada	um	
representa	300	ou	400	doentes”
Aníbal Justiniano

“Não	é	momento	para	hesitações	
ou	dúvidas...	Vamos	à	luta!”
José Manuel Silva

se	no	dia	8,	em	lisboa,	não	
fizermos	sentir	ao	Ministério	
que	a	sua	posição	também	está	
ameaçada,	não	vamos	conseguir	
nada”
Antonieta Dias

dirigiu invectivas à Ordem dos Médicos: “[está] 
mais preocupada em fazer trabalho de natureza sin-
dical, tem abandonado o papel ético normativo que 
lhe compete”. Pelo meio, surgiram diversos relatos 
de médicos coagidos a não participarem na greve 
sob pena de perderem o subsídio de assiduidade. 
José Manuel Silva ironizou com os comentários do 
ministro: “Se a greve é política, só prova que não são 
questões corporativas que movem os médicos. O 
que defendemos é qualidade na saúde e dignidade 
para os seus profissionais”.
A 1 de Julho a Ordem dos Médicos vem a público 
esclarecer e reiterar a sua posição (ver comunicado 
na página seguinte). “Infelizmente o diálogo com 

o Ministério da Saúde tem sido muito re-
tórico mas muito pouco consequente”, co-
meça por salientar a OM. E assim, “embora 
mantendo abertos todos os canais de di-
álogo”, anuncia que “irá dar sequência às 
medidas que já tinha anunciado, caso as 
negociações falhassem”. 
O comunicado terminava apelando aos 
doentes para se absterem de se dirigirem 
aos serviços de saúde nos dias 8 e 9 (“para 
evitar despesas e perdas de tempo desne-
cessárias, devido à greve”) e à participação 
dos doentes e de toda a população numa 
concentração, no dia 8 de Julho, em frente 
ao Ministério da Saúde.
A 4 de Julho também o CRNOM vem a 
público apelar à “participação de todos os 
Médicos nas medidas de contestação já 
anunciadas pela FNAM para os dias 8 e 9 
de Julho, e nomeadamente na jornada de 
concentração do dia 8 de Julho” (ver comu-
nicado na página seguinte). “Sem prejuízo 
de total abertura para um diálogo que se 
quer conclusivo e consequente”, ressalvava 
o comunicado do CRNOM, “chegou o mo-
mento de dizer bem alto “Basta!”.

Realizou-se ontem, 30 de Junho, no 
Porto, uma Reunião geral de Médicos 
que juntou a Ordem dos Médicos (OM) e a 
Federação Nacional dos Médicos (FNAM). 
A iniciativa visou transmitir aos profissionais as 
razões de fundo que resultaram na apresenta-
ção do Memorando de Exigências ao Ministério 
da Saúde, por parte da OM, e na convocação de 
uma greve nacional para os dias 8 e 9 de Julho, 
por parte da FNAM. 
O bastonário da OM, o presidente do Conse-
lho Regional do Norte da OM e a presidente da 
FNAM contestaram a falta de transparência e o 
incumprimento que a tutela manifestou nos úl-
timos dois anos, período subsequente ao acordo 
estabelecido com 
os sindicatos em 
Outubro de 2012. 
A recente produ-
ção legislativa 
veio comprovar 
a política desas-
trosa e o cinismo 
das estruturas 
dirigentes do Mi-
nistério da Saúde, 
tornando tam-
bém cristalina a 
proposta política 
que defendem 
para o sector: enfraquecimento do Serviço Na-
cional de Saúde, desqualificação dos seus profis-
sionais em geral, e dos médicos em particular; e 
crescente privatização do sistema. 
A revolta e o descontentamento manifestados 
pelas centenas de colegas presentes levam a 
Ordem dos Médicos a apoiar as medidas de in-
tervenção sindical previstas e, sobretudo, a estar 
totalmente disponível para uma luta que resulte 
na dignificação e valorização das pessoas, dos 
doentes e dos médicos, ao serviço de uma Saúde 
prestada com qualidade. 

Porto, 1 de Julho de 2014
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos n
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O  SNS ,  qu e 
até aqui ser-
via todos os 
portugueses 
com Quali-
dade, está a 
s o f r e r  c o m 

as medidas de 
austeridade e a 

degradar-se muito 
mais do que outros 

sectores da governação, 
por mera opção política, pois 

este governo impôs mais cortes à 
Saúde e aos Doentes do que aquilo a que 
foi forçado pela Troika. 
Hoje, o Ministério já não pode continuar 
a esconder a dramática verdade do SNS, 
conforme demonstram as denúncias apre-
sentadas nas conferências de imprensa da 
Ordem, as notícias transmitidas pela co-
municação social, a violenta ameaça de 
demissão do Hospital de S. João, 
as denúncias de outros hospitais 
e o panorama terrível traçado 
pelo Observatório Português 
dos Sistema de Saúde, chamado 
“Síndroma da Negação”, porque 
o Ministério da Saúde esconde a 
verdade.
Os doentes sentem-no diaria-
mente, quando vão às urgências 
e aguardam horas, quando espe-
ram pelas cirurgias e consultas, 
quando a limpeza falha, quando 
faltam medicamentos e mate-
rial clínico nos hospitais, quando 
os aparelhos não são reparados, quando 
os médicos não podem pedir os exames 
de diagnóstico que acham necessários, 
quando não têm acesso aos novos medica-
mentos que os podiam curar, quando não 
têm dinheiro para pagar os transportes, 
etc., etc., etc.
Em nome dos doentes, é um imperativo 
defender a Qualidade da Saúde em Por-
tugal e o direito constitucional à Saúde. 
Uma pergunta aos portugueses: sem o 
SNS que ainda vamos tendo, quando es-
tiverem doentes, acham que os Seguros e 
as companhias seguradoras vão continuar 
a tratá-los?
A Ordem dos Médicos tem assumido um 
papel de Provedora dos Doentes e há me-
ses que procura negociar medidas que pre-
servem a Qualidade da Saúde em Portugal, 
quase sem sucesso. A Portaria 82/2014, da 
Reforma Hospitalar, que o Ministério re-
cusa revogar, ilustra a maior destruição do 
SNS desde a sua fundação e será extraordi-
nariamente prejudicial aos doentes, sobre-
tudo os do interior.
Como os médicos defendem os doentes, o 
Ministério tem patrocinado uma intensa 

campanha contra a dignidade de todos os 
médicos, usando os casos de alguns, que 
devem ser exemplarmente punidos, com 
notícias repetidamente transmitidas na 
comunicação social. Como afirma que de-
fende a transparência, fica uma pergunta 
directa ao Ministro da Saúde: quanto gasta 
mensalmente o Ministério da Saúde, e com 
quem, em assessorias e assessores de ima-
gem e comunicação?
Infelizmente o diálogo com o Ministério da 
Saúde tem sido muito retórico mas muito 
pouco consequente. Sobre isto, o Basto-
nário da Ordem dos Médicos, porque tem 
razão, está disponível para um debate pú-
blico com o Ministro da Saúde sobre as ra-
zões do insucesso do processo de diálogo e 
sobre todas as medidas gravosas tomadas 
pelo Ministério da Saúde.
Quando o diálogo entrou em falha, a Or-
dem dos Médicos apresentou um memo-
rando de preocupações em 13 capítulos e 56 
pontos, que posteriormente reduziu para 
25 pontos. Destes 25 pontos, apenas 1 deles 

está resolvido, com a garantia 
de que caiu a absurda proposta 
dos “gestores dos doentes”, e 
mais 4 pontos estão em fase 
de diálogo, aparentemente 
construtivo mas de resultado 
ainda completamente incerto.
Porque é que os médicos se 
mobilizam? Porque estão em 
causa a Qualidade do SNS e os 
direitos dos Doentes, porque, 
apesar de ter soluções, o Mi-
nistro continua a degradar o 

SNS e a não dar um Médico de Família a 
todos os portugueses, porque dificulta o 
acesso dos doentes a medicação 
inovadora, porque não contrata os 
profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros e técnicos) essenciais 
ao bom funcionamento do SNS, 
porque não evita a emigração de 
especialistas médicos portugue-
ses e contrata médicos estran-
geiros pelo dobro do custo dos 
médicos residentes em Portugal, 
porque não publica a Lei do Acto 
Médico, que permitira o combate 
ao exercício ilegal da medicina, 
porque quer profissionais sem as 
devidas qualificações a praticar 
actos médicos, com prejuízo dos 
doentes, porque continua a querer 
filtrar a informação através de um 
Código de Ética enviesado, para esconder 
a verdade do SNS (a Ordem vai apresentar 
múltiplas propostas de alteração), porque 
não cuida da manutenção de edifícios e 
equipamentos, porque quer desconstruir a 
estrutura liderada pela Ordem dos Médicos 
que tem garantido a qualidade da forma-

“pela nossa saúde”
comunicado da ordem dos médicos

ção dos especialistas portugueses, porque 
quer colocar os Médicos de Família, que 
já não têm tempo suficiente para os seus 
utentes, a exercer Medicina do Trabalho, re-
cusando a revogação da Portaria 112/2014, 
porque impõe limites à continuação da re-
forma dos Cuidados de Saúde Primários, 
porque se recusa a reescrever o DL 14/2014 
com a letra e interpretação do Despacho 
2156-B/2014, porque continua a efectuar 
concursos fechados, que são ilegais e di-
ficultam a fixação de médicos no interior, 
porque continua a privilegiar as empresas 
intermediárias de recrutamento de médi-
cos (VMERs e urgências), porque há mais de 
um ano que não inicia a discussão dos no-
vos Estatutos da Ordem, que aceleraria os 
processos disciplinares dentro da Ordem, 
etc., etc., etc.
Por todas estas razões, embora mantendo 
abertos todos os canais de diálogo, a Or-
dem dos Médicos, para além da manuten-
ção das conferências de imprensa, irá dar 
sequência às medidas que já tinha anun-
ciado, caso as negociações falhassem, no-
meadamente: continuar a insistir junto de 
médicos e doentes para comunicarem to-
das as falhas do SNS à Ordem dos Médicos, 
apelar a todos os médicos que não acei-
tem negociar e renunciem a qualquer tipo 
de contratualização com o Ministério da 
Saúde de indicadores doentios e que pre-
judicam a humanização da medicina, sus-
pender a colaboração de todos os médicos 
com o Ministério da Saúde, ACSS, ARS, DgS, 
Infarmed, Hospitais e ACES, bem como de 
quaisquer outros grupos de Trabalho, e 
apoiar as duas formas de intervenção sin-
dical imediata decididas pela FNAM. Este é 
apenas o início do processo.
Finalmente, a Ordem dos Médicos faz dois 

apelos:
1 - Tal como em 2012, apela-se 
aos doentes para não irem às 
consultas ou realizar exames 
complementares de diagnós-
tico aos Centros de Saúde e 
Hospitais nos dias 8 e 9, para 
evitar despesas e perdas de 
tempo desnecessárias, devido 
à greve. Devem informar-se 
junto das respectivas institui-
ções de Saúde.
2 - Apela-se à participação dos 
doentes e de toda a população 
na concentração do dia 8 de 
Julho, às 15.30, em frente ao 

Ministério da Saúde, “Pela nossa Saúde e 
em defesa do SNS”. Porque a Saúde deve 
continuar a ser de todos!

Conselho Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos
1 de Julho de 2014 n
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Estimados Colegas, 
As políticas desastrosas, desumanas e 
humilhantes para os doentes e profis-
sionais de saúde reiteradamente im-
postas pelo Ministro da Saúde estão 
a conduzir à decadência do SNS e à 
desqualificação da Medicina. Um re-

trocesso sem precedentes na história 
recente da Saúde em Portugal.

O movimento de contestação 
iniciado pelos médicos re-

sultou de uma dinâmica 
de legítima defesa pe-
rante a agressão que 
todos os dias ofende 
intimamente a sua e 
nossa dignidade. O 
sentimento de revolta 

e indignação está pre-
sente em cada esquina 

e toca a sociedade civil. É 
profundamente lamentá-

vel a falta efectiva de respeito 
pelo excelente trabalho dos mé-

dicos que continuam a tratar os seus 
doentes com elevada responsabilidade 
e competência.
Na situação actual, o caminho não é 
fácil. Temos que saber resistir e não de-
sistir de lutar pelos valores e princípios 
em que acreditamos. E temos que ser 
todos, não apenas alguns. Em nome da 
qualidade da Medicina e dos cuidados 
de Saúde. Os doentes precisam de nós. 
Precisam de sentir que alguém se preo-
cupa e está determinado em defender 
o SNS.
É urgente quebrar o ciclo vi-
cioso e precário que está a 
bloquear a Saúde em Portu-
gal. Temos que romper com a 
visão de curto prazo. A visão 
da sustentabilidade ‘atra-
palhada e cega’ a qualquer 
custo. A visão da diminuição 
imediata da despesa sem 
qualquer preocupação pelos 
danos colaterais. A visão que 
centra a Saúde nas finanças e 
não nos doentes. A visão que 
não respeita a dignidade das 
pessoas e limita a sua liber-
dade de expressão. A visão 
que não distingue o essencial 
do acessório. A visão que nos 
pode conduzir a um caminho 
sem retorno.
A Saúde necessita de uma nova agenda 
que seja mobilizadora de uma política 
diferente. Uma política mais próxima 

eM deFesa da diGnidade, da 
MediCina e da saúde
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das pessoas. Mais próxima dos doentes 
e dos profissionais de saúde. Em que a 
sustentabilidade seja uma etapa mas 
não a meta final. Em que seja preser-
vado o que conseguimos fazer de bom 
e de bem. Em que o combate ao des-
perdício seja objectivo, transparente e 
sem ‘compromissos’ ou ‘desperdícios’ 
políticos. Em que a instabilidade não 
seja uma ameaça constante. Em que 
o doente ocupe o seu verdadeiro lugar 
no centro de todo o sistema. Em que a 
Medicina seja valorizada e respeitada. 
Temos que mobilizar a nossa energia e 
manter uma união sólida para enfren-
tar o enorme desafio que temos pela 
frente.
Sem prejuízo de total abertura para um 
diálogo que se quer conclusivo e conse-
quente, o CRN invoca a participação de 
todos os Médicos nas medidas de con-
testação já anunciadas pela FNAM para 
os dias 8 e 9 de Julho, e nomeadamente 
na jornada de concentração do dia 8 de 
Julho pelas 15h:30, em frente às instala-
ções do Ministério da Saúde. 
Temos que olhar para o futuro com 
optimismo e esperança. Chegou o mo-
mento de dizer bem alto “Basta!” Va-
mos lutar pelos nossos direitos e pela 
nossa dignidade. Vamos lutar pelos Do-
entes e pela qualidade da Saúde. 
Juntos vamos vencer!

Porto, 4 de Julho de 2014 n
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Batas BRancas em LisBoa
As ameaças e provocações do Ministério da Saúde 
não impediram que a greve dos médicos avançasse. 
A FNAM, apoiada pela Ordem dos Médicos e, uma 
vez mais, fortemente incentivada nas redes sociais, 
manteve a paralisação anunciada para os dias 8 e 9 
de Julho. O resultado nacional foi superior a 50% 
e centenas de médicos, equipados de bata branca e 
vindos de todo o país, dirigiram-se à Avenida João 

Crisóstomo para mostrar a sua in-
dignação em frente à sede da tutela. 
Estava assim desmentido o argu-
mento de que os médicos são “tigres 
de papel” e o prognóstico de uma 
greve condenada ao fracasso.
Em declarações citadas pelo Pú-
blico, Merlinde Madureira afirmou 
que o impacto da jornada de luta 
se mede pelo número de cirurgias 
adiadas e pelo número de consul-
tas não realizadas. “Esse número foi 
muito grande e não houve protestos 
da população. Os médicos percebe-
ram o sentir da população quando 
se queixa dos cuidados de saúde ac-
tuais”, acrescentou. A histórica di-
rigente aproveitou para lançar um 
repto a Paulo Macedo: “Penso que 
o ministro terá consciência que tem 
que se sentar, tem que negociar, tem 
que saber que não podem aconte-
cer as situações de saúde, ou de falta 
dela, que estão a acontecer neste mo-
mento no país”. 
No palco erguido em frente às ins-
talações do Ministério da Saúde, o 
presidente do CRN, Miguel Guima-
rães, considerou que a contestação 
“não é só dos médicos, é também 
da sociedade civil”, lembrando que 
estão em causa “direitos humanos 
e a dignidade e o respeito que de-
vem ser tidos pelas pessoas”. Para o 
dirigente, torna-se evidente que “a 
Medicina que escolhemos quando 
decidimos ser médicos está a ser 
colocada em causa e há, cada vez 
mais, uma desumanização da nossa 
actividade”. “Estamos a assistir a 
uma decadência do SNS”, concluiu. 

Na primeira reacção à greve, o Ministro da Saúde 
insistiu na tese da politização e nas críticas à forma 
como a Ordem dos Médicos se envolveu neste 

4
GreVe [8-9 JULHO]
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processo. Na entre-
vista à SIC, no en-
tanto, ficaram por ex-
plicar quais os termos 
em que vai negociar 
com os sindicatos e 
quais as medidas pro-
postas pela Ordem 
que serão respeita-
das. A única notícia 
avançada por Paulo 
Macedo ao longo do 
primeiro dia de pa-
ralisação foi o reforço 
de 300 milhões de eu-
ros para os hospitais 
do Serviço Nacional 
de Saúde, que estaria 
previsto para o pró-
ximo Orçamento Rectificativo, 
mas que foi desde já adiantado. 
Terá o movimento médico al-
guma coisa a ver com o assunto?

oRdem apeLa  
à suspensão 
de 
coLaBoRação
No final da semana 
da paralisação, o 
Ministério da Saúde 
expressou publica-
mente a intenção de 
não antecipar o ca-
lendário previsto para 
as negociações sindi-
cais. Em comunicado, 
o organismo governa-
tivo garantiu que irá 
acolher os sindicatos 
“conforme calendário 
já negociado e quando 
for considerado ne-
cessário”. “A greve não 
altera a agenda dos tra-
balhos, tanto mais que 
esta foi concertada em 
conjunto”, acrescentou o 
comunicado divulgado, 
que, na prática, confirma 
que a negociação só acon-
tecerá em Setembro, altura 
em que estão previstos três 
encontros com o SIM e a 
FNAM.
Por considerar que o Mi-

nistério da Saúde não quis reatar o diálogo 
com os parceiros sociais, a Ordem dos Médi-
cos formalizou o protesto apelando aos pro-
fissionais para que deixem de colaborar com 
a tutela. Num comunicado divulgado a 18 de 
Julho (ver página 25), o Conselho Nacional 

Executivo acusava o Ministé-
rio de ter feito da Greve uma 
“mistificação” e de a ter redu-
zido “a uma mera iniciativa de 
carácter político-partidário”, 
ignorando “ostensivamente” 
todas as questões levantadas 
pelas organizações médicas. A 
Ordem considerava ainda que 
o ministro da Saúde “evita o 
contraditório directo, cons-
ciente da fragilidade e incom-
pletude dos seus argumentos 
e afirmações”. 
Nesta tomada de posição mais 
recente, a Ordem dos Médi-
cos concluía com um apelo 
directo aos médicos: “Cessem 
a participação em Grupos de 

Trabalho e recusem imediatamente toda e qualquer 
colaboração graciosa com o Ministério da Saúde, 
ACSS, ARS, DGS, Infarmed, Hospitais e ACES, in-
cluindo as comissões de NOCs e Auditorias”. n

19.JuL.2014

“A Medicina 
que escolhemos 

quando 
decidimos ser 

médicos está a 
ser colocada em 
causa e há, cada 

vez mais, uma 
desumanização 

da nossa 
actividade.”
MIGUEL GUIMARãES 

Concentração em Lisboa,  
08 Junho
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Em viagem de autocarro, sigo em dire-
ção a sul. Talvez a expressão dos nú-
meros de adesão à greve dos médicos 
seja quase invisível, talvez os notici-

ários não se entusiasmem, talvez fosse mais 
rentável em termos de audiências uma parali-
sação total de consultas e cirurgias, urgências 
entupidas de doentes, com mortos e feridos 
esventrados por falta de assistência médica, o 
"pivot" a anunciar previamente em tom sério 
que o teor das imagens pode chocar os 
espectadores mais suscetíveis. Talvez. 
Mas a vontade de mudar é impossível 
de encaixar em estatísticas. É invisível. 
Não é rentável.

Mas os serviços mínimos são assegura-
dos, com a saúde os médicos não brin-
cam. Muitos doentes são avisados pelo 
seu médico para não comparecerem 
na consulta, uma ausência no trabalho 
pode ser sinónimo de desemprego, um 
lar de mesa vazia, invisível, não conta-
bilizável estatisticamente.

Mas os doentes que morrem antes da 
hora marcada também não se contabi-
lizam, porque ninguém pode afirmar 
que essa não era a hora. São invisíveis. 
Adoecem, agonizam lentamente afo-
gados em doenças crónicas ameniza-
das por mezinhas de aldeia, porque os 
quilómetros são poucos para quem tem auto-
móvel, mas são muitos para quem tem de pa-
gar um táxi de madrugada para assegurar uma 
vaga no Centro de Saúde, porque a extensão 
próxima de casa encerrou. Não era rentável.

Como não é rentável aumentar tempos de con-
sulta, e os doentes saem carregados de exames 
e medicamentos, com a verdadeira doença 
muitas vezes por desvendar. Também isto per-
manece invisível.

crónica
serviço nacional 
de saúde: crónica 
de uma morte 
invisível
Greve dos médicos: os serviços 
mínimos são assegurados, com 
a saúde os médicos não brincam

Como não são rentáveis muitos medicamentos 
crónicos, e por isso trocados por outros aparente-
mente bio equivalentes, aparentemente.

A repercussão dessa substituição nos doentes 
não se contabiliza, é invisível.

Como não é rentável uma equipa ter mais de x 
elementos, os números calculados estatistica-
mente com base na afluência à urgência ou pelas 
taxas de ocupação das enfermarias, os imprevis-
tos por prever porque não são rentáveis. E por isso 
um enfermeiro que sempre trabalhou num servi-
ço pode ser destacado para outro para cobrir um 
imprevisto.

E por isso se reduzem ao mínimo os números de 
médicos destacados para a urgência, e se o im-
previsto surgir, essas horas de banco são insupor-
táveis para clínicos exaustos e sujeitos a errar, e 
para doentes desesperados com a espera, geran-
do conflitos entre ambos, onde os culpados são 
invisíveis, não se contabilizam.

A crise não teve impacto significativo na saúde. 
Pois não. Porque não se contabilizam os meninos 
que desmaiam a meio da manhã e recorrem ao 
hospital, porque a última refeição foi uma sopa 
ao jantar. Não se contabilizam os adolescentes 
que tentam o suicídio, cujo número cresce, es-
pelho da disfunção familiar inevitável quando 
ambos os pais estão desempregados. Nem os me-
ninos que vão à consulta por insucesso escolar, 
e numa simples história clínica se descobre que, 
por coincidência, os problemas surgiram quan-
do o pai emigrou. São meninos invisíveis. Por 
isso sigo em viagem, em voo de autocarro como 
ave migratória, na esperança de mudar alguma 
coisa. Uma utopia, eu sei. E somos invisíveis, eu 

e muitos colegas que ainda 
acreditam no SNS, sinónimo 
de saúde para todos.

Mesmo que o impacto da crise 
na saúde seja invisível, mes-
mo não parecendo haver mo-
tivos laborais para uma greve 
dos médicos, o bode expiató-
rio da encapotada motivação 
política, o bicho papão escon-
dido no armário. Que eu saiba 
a liberdade de expressão não é 
ainda crime nem vergonha, e 
o termo política deriva do gre-
go, referindo-se aos assuntos 
da pólis (cidade), aos direitos 
dos cidadãos em sociedade. 
E se já Aristóteles definia o 
homem como "animal políti-
co", não entendo a conotação 
negativa dada ao termo. É 

invisível, serei ingénua, talvez. E quando o auto-
carro chegar, irei com os colegas de bata branca 
mostrar que o João Semana, doutor das pessoas 
talvez exista, uma espécie de super-herói que in-
visivelmente se insurge contra a morte invisível 
do SNS, cada vez mais um MacGyver dos tempos 
modernos, ao melhor estilo do "desenrasca" lusi-
tano. E esse é que é o motivo. n

VâniA MeSquitA MAchADo
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…quando o 
autocarro chegar, 
irei com os colegas 
de bata branca 
mostrar que o João 
Semana, doutor 
das pessoas talvez 
exista, uma espécie 
de super-herói que 
invisivelmente se 
insurge contra a 
morte invisível do 
SNS”



Os médicos estão a ser coagidos pelo Ministério 
da Saúde a optar entre a desqualificação do seu 
trabalho ou a emigração, ambas as situações com 
prejuízo do SNS e dos doentes.
Na verdade, é crescente o número de médicos a 
emigrar e a sair para o sector privado, pois cada vez 
é mais penoso trabalhar no SNS, progressivamente 
despojado de meios e sobrecarregado de indicado-
res absurdos e dificuldades crescentes, com as esta-

tísticas manipuladas a 
substituírem os doen-
tes, e com os médicos, 
uma profissão de ele-
vada exigência, com-
plexidade e alto risco, 
a serem remunerados 
abaixo de mecânicos, 
sem que o Ministério 
denote qualquer pre-
ocupação com essa 
situação. Daí muitos 
concursos ficarem de-
sertos.
O Ministério dedica 
mais atenção a ali-
mentar notícias na 
comunicação social, 
como ilustra o caso 
dos “inadaptados” 
e da repescagem de 
situações, do que a 
promover um diálogo 
efectivo e sério com os 
médicos e com os do-
entes, particularmente 
importante no período 
prévio à publicação de 
erros legislativos, que 

procure soluções positivas para ambas as partes, 
para os doentes e para o SNS. A Ordem dos Médicos 
não assinará acordos vazios de conteúdos concretos 
e devidamente datados, ao contrário de outros.
A greve convocada pela FNAM, em vez de ser con-
siderada como um sinal de alerta, foi completa-
mente desvalorizada e, com base na mistificação, 
reduzida a uma mera iniciativa de carácter político-
-partidário, sendo ostensivamente ignoradas todas 
as importantes questões concretas elencadas pela 
Ordem e pelos Sindicatos.
O que se passa na Saúde em Portugal é grave, como 
demonstram as urgências sobrelotadas, os hospi-
tais com pessoal insuficiente, os doentes sem Mé-
dico de Família e a realidade (esperada e prevista) 
de cada vez mais doentes oncológicos terem de ser 
operados no sector privado (as listas de espera para 
cirurgia oncológica não podem ser manipuladas 
e os doentes não podem esperar, pelo que são as 
primeiras a sofrer com o esvaziamento programado 
de recursos do SNS...).
Desde o início do mandato do Ministro da Saúde 
que a Ordem se mostrou disponível para apoiar to-
das as medidas de carácter técnico, independen-

temente dos interes-
ses eventualmente 
afectados, vontade 
essa consubstanciada 
no acordo assinado com 
a DgS e que se traduziu 
na produção e auditoria de 
múltiplas Normas de Orienta-
ção Clínica.
O Ministério lança recorrentemente acusa-
ções à Ordem dos Médicos, mas foge ao debate 
honesto e frontal dos problemas da Saúde, porque 
sabe que não tem razão nas suas afirmações. Quem 
acusa publicamente deveria estar disponível para o 
debate público, olhos nos olhos. Mas o Ministro da 
Saúde evita o contraditório directo, consciente da 
fragilidade e incompletude dos seus argumentos 
e afirmações.
Assim, considerando que,
a)  Por todas estas e pelas razões reunidas no me-
morando de preocupações que Ordem e Sindicatos 
Médicos entregaram ao Ministério da Saúde,
b) Pela falta de respeito e consideração que o Minis-
tério da Saúde evidencia relativamente ao trabalho 
médico,
c)  Pela postura do Ministério da Saúde, cuja política 
se pode ilustrar pelas intenções subjacentes e pelo 
secretismo com que enviou para publicação a “Lei 
da Rolha”, cuja última versão não deu a conhecer 
a ninguém e que está na mesma linha censória do 
Despacho 9635/2013,
A Ordem dos Médicos, sem deixar de cumprir todas 
as suas obrigações legais e convidando já o Minis-
tério da Saúde para reatar o diálogo (estando dis-
ponível para o fazer ainda em Julho ou mesmo em 
Agosto), tal como tinha previamente anunciado 
vem apelar formalmente aos médicos, até indica-
ção em contrário, que:
1. Informem directamente os seus doentes da gra-

vidade e impacto negativo da actual política do 
Ministério da Saúde nos cuidados que lhes são 
prestados.

2. Continuem a denunciar à OM (em cada Secção 
Regional) todas as situações de deficiência, insu-
ficiência ou pressão que possam pôr em risco a 
saúde dos doentes e o seu tratamento de acordo 
com as boas práticas médicas.

3. Recusem assinar todo e qualquer tipo de contra-
tualização imposta, ainda para 2014 ou para 2015.

4. Cessem a participação em grupos de Trabalho e 
recusem imediatamente toda e qualquer colabo-
ração graciosa com o Ministério da Saúde, ACSS, 
ARS, DgS, Infarmed, Hospitais e ACES, incluindo 
as comissões de NOCs e Auditorias.

Só unidos, os Médicos poderão preservar um futuro 
com Qualidade para a Medicina em Portugal.

Ordem dos Médicos, 
18 de Julho de 2014 n

deClaRação de sUspensão  
da ColaboRação dos MÉdiCos 
CoM o MinistÉRio da saúde ComuniCado da 

ordem dos médiCos 

 18 Julho 
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A Ordem dos 
Médicos […] vem 
apelar formalmente 
aos médicos, até 
indicação em contrário, 
que: Informem 
directamente os seus 
doentes da gravidade 
e impacto negativo da 
actual política […]; 
Continuem a denunciar 
à OM todas as situações 
de deficiência, 
insuficiência ou pressão 
[…]; Recusem assinar 
todo e qualquer tipo 
de contratualização 
imposta,[…]; Cessem a 
participação em Grupos 
de Trabalh0 […].”



INTRODUÇãO
Portugal tem o melhor Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) do Mundo, considerando a relação Quali-
dade/Acessibilidade/Custo, e é o quinto país da 
OCDE com mais médicos, tendo mais de 41.000 
médicos com 69 anos ou menos inscritos na Or-
dem dos Médicos;
Estando a generalidade dos médicos a dar o seu 
máximo e, em muitos casos, a trabalhar para 
além do limite aceitável e do seu horário de tra-
balho, e a procurar resolver os problemas dos do-
entes apesar das contínuas falhas informáticas, 
de material clínico e até de medicamentos, são 
permanente e injustamente objecto de falta de 
consideração, falta de respeito e falta de reco-
nhecimento por parte do Ministério da Saúde.
Todavia, porque quer emagrecer ao máximo o 
SNS, por razões políticas e não económicas, por 
estratégia governamental e não por imposição 
da troika, o Ministério da Saúde afirma continu-

amente que não está garantida a sustenta-
bilidade do SNS, com o único objectivo 

de legitimar medidas que estão a 
conduzir progressivamente à 

sua decadência anunciada e ao 
agravamento das desigual-
dades sociais e humanas no 
acesso aos cuidados de Saúde.
Em que alguns têm acesso a 

terapêuticas inovadoras e ou-
tros não. Em que alguns têm 

direito a cuidados de saúde es-
pecializados e outros não. Em que 

alguns têm direito a médico e outros 
não. Em que a insistência do Ministério da 

Saúde em atribuir competências médicas a ou-
tros profissionais de saúde, para substituir médi-
cos, contribui para a existência de doentes de pri-
meira e de segunda categoria (uns terão direito a 
médico e outros não).
Em que se publica legislação alegadamente vi-
sando uma reforma do SNS, reforma essa que 
não existe, legislação que mais não faz que con-
duzir ao encerramento de centenas de serviços 
hospitalares e deteriorar os cuidados de saúde de 
proximidade, acentuar as assimetrias no acesso 
aos cuidados de saúde já existentes no territó-
rio nacional e, mais uma vez, contribuir para a 
existência de doentes de primeira e de segunda 

conseLho nacionaL eXecutiVo
oRdeM dos MÉdiCos 

memorando de exigências

categoria, particularmente no já causticado in-
terior do país.
Em que os famosos centros de referência tar-
dam em ser definidos. Em que a célebre liber-
dade de escolha, legalmente consagrada, é uma 
miragem. Em que o centrar o sistema no doente, 
tantas vezes tão demagogicamente apregoado, 
está cada vez mais distante, estando agora os 
computadores e as dificuldades informáticas a 
concentrar as atenções do médico e a consumir o 
tempo da consulta. Em que os hospitais e restan-
tes unidades de saúde continuam sem divulgar 
publicamente os resultados reais, eficácia, mor-
bilidade e mortalidade, dos tratamentos reali-
zados. Em que os doentes são deliberadamente 
afastados dos médicos por regras absurdas. Em 
que os médicos cada vez mais sentem a falta de 
tempo e condições para estar com os seus doen-
tes. Em que a desumanização da Medicina e dos 
Cuidados de Saúde é cada vez maior.
Em que os números assumem toda a importân-
cia nos contratos-programa. Em que se vive de 
estatísticas que parecem contrariar a realidade 
percepcionada e que nenhuma entidade inde-
pendente audita. Em que a Qualidade é cada vez 
mais desprezada. Em que a identidade cultural e 
social dos hospitais está na iminência de desapa-
recer. Em que as taxas moderadoras atingiram 
valores de copagamentos e com algumas dis-
paridades incompreensíveis, como no caso da 
ADSE e dos atestados de incapacidade multiu-
sos. 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, em nome da “sustentabilidade” do sis-
tema! O governo não tem legitimidade para 
colocar em causa o SNS sem revisão da Consti-
tuição ou sem realizar um referendo nacional ao 
SNS. Mas as mordomias e gorduras e a falta de 
transparência e de combate à corrupção e confli-
tos de interesses do “sistema político” permane-
cem completamente intocáveis...
A legislação laboral e as tabelas salariais são cada 
vez mais injustas e completamente desajustadas 
face ao elevado grau de responsabilidade social 
dos médicos, mas as exigências são cada vez 

Nota prévia: 
Este documento 
é longo porque se 
pretende explicativo 
e exaustivo 
das múltiplas e 
fundamentadas 
razões que justificam 
esta tomada de 
posição da Ordem 
dos Médicos, em 
defesa da Saúde e dos 
Doentes.

Impedir a destruição do SNS e defender a qualidade da Medicina e os Doentes
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maiores. Será que é possível manter a qua-
lidade dos cuidados de saúde nas condições 
adversas que todos conhecemos? Tempos 
de consulta completamente disparatados e 
desadequados. Sistemas informáticos disfun-
cionais, indevidamente testados, em expe-
rimentação em tempo real e impostos sem 
qualquer formação dos profissionais, consu-
mindo a paciência e perturbando a sanidade 
mental de médicos e doentes. Sistemas infor-
máticos que não garantem a segurança do 
trabalho médico nem a segurança dos dados 
clínicos dos doentes.
Trabalho extraordinário obrigatório e ex-
tremamente mal pago. Reformas que não 
respeitam minimamente o elevado grau de 
desgaste inerente ao exercício da profissão 
médica. Carreiras Médicas empasteladas, já 
que não existem os devidos concursos em 
tempos aceitáveis. Categorias profissionais 
sem a devida progressão nas diferentes po-
sições remuneratórias. SIADAP para ‘conge-
lar’ 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 empre-
sas intermediárias para contratar médicos ao 
preço/hora mais barato, sem critérios de qua-
lidade prévia e devidamente definidos e que 
consomem desnecessariamente verbas aos 
hospitais e centros de saúde que poderiam 
ser canalizadas para outras insuficiências, 
como medicamentos e equipamentos.
Concursos regionais ‘fechados’ que violam o 
direito de igualdade de acesso ao emprego no 
sector público e colocam em causa referen-
ciais de transparência, equidade e igualdade 
de oportunidades na administração pública 
(já considerados ilegais pelo Provedor de Jus-
tiça!) e que dificultam a fixação de especialis-
tas na periferia e em áreas mais carenciadas 
de médicos especialistas, incrementando a 
emigração médica.
Para acentuar este quadro absolutamente 
desastroso, o Ministério da Saúde tem imple-
mentado medidas ‘correctoras’ para ‘discipli-
nar’ os médicos. Prescrição por DCI sem genu-
íno respeito pela opção do doente e opinião 
técnica do médico. Declarações de conflitos 
de interesse e incompatibilidades levadas 
ao extremo do absurdo e sem paralelo em 
qualquer outra profissão! Publicação de um 
Decreto-Lei logo seguido de um Despacho 
ilegal a contrariá-lo. Ameaça constante de 
organizar o trabalho médico de acordo com o 
regime de dedicação exclusiva, actualmente 
inexistente por decisão governamental e que 
o próprio Ministério da Saúde contribuiu para 
extinguir, promovendo incompatibilidades 
para acumulação de funções no sentido de 
evitar remunerar os médicos de forma ade-
quada.
Proposta de formação médica especializada 
(internatos médicos) assumindo o Ministério 
da Saúde a função da Ordem dos Médicos na 
definição dos programas de formação e na 
definição das idoneidades e capacidades for-
mativas dos serviços. Extinção do internato 
do Ano Comum, com todas as consequên-

cias negativas daí decorrentes. Manutenção 
de numerus clausus nos cursos de Medicina 
que não respeitam minimamente as capaci-
dades formativas das Escolas Médicas, não 
estão adaptados às necessidades do país em 
Médicos e criam as perfeitas condições para 
a existência de médicos indiferenciados, a 
emigração médica e o desemprego médico, 
com prejuízo económico do país. Ou seja, des-
qualificação médica e mão-de-obra mais ba-
rata (“proletarização” do trabalho médico). 
Contratação absurda de médicos estrangeiros 
(da América Latina) para os Centros de Saúde, 
sem a devida especialização em Medicina ge-
ral e Familiar e a auferir ordenados milionários 
muito acima dos vencimentos dos médicos 
portugueses, ao mesmo tempo que nada se 
faz para evitar a emigração de centenas de 
especialistas portugueses que auferem muito 
menos que esses médicos contratados no es-
trangeiro (é isto boa gestão?).
Contratualização não partilhada de objecti-
vos e imposição de indicadores castradores 
das boas práticas médicas na MgF. Legisla-
ção bizarra sobre licenciamento de unidades 
privadas de saúde que conduz à destruição 
dos cuidados de proximidade e enfraquece 
a relação médico-doente nos consultórios e 
nas pequenas clínicas médicas (só agora, fi-
nalmente, em lenta revisão). Legislação sobre 
o modelo das Convenções que não garante 
maior acessibilidade aos doentes, que contri-
bui para o desperdício de recursos, não cum-
prindo os princípios da complementaridade, 
da liberdade de escolha, da transparência, da 
igualdade, da concorrência pela qualidade e 
da medicina de proximidade, que acabará por 
levar à concentração em um ou dois grandes 
grupos económicos, provavelmente multina-
cionais.
Mais grave ainda, ausência de legislação es-
pecífica sobre o Acto Médico (inconstitucio-
nalidade e erro por omissão), instrumento 
capaz de definir as competências específicas 
dos médicos e combater o exercício ilegal da 
Medicina.
A Ordem dos Médicos tem apresentado e 
fundamentado muitas das suas posições em 
resposta às medidas implementadas pelo Mi-
nistério da Saúde que tendem a desqualificar 
o SNS e a Medicina. Infelizmente, o Ministé-
rio da Saúde persiste em não atender, na sua 
governação, à imensa maioria das propostas 
da Ordem dos Médicos e continua a produzir 
legislação com implicações directas na prá-
tica médica e na organização do Sistema de 
Saúde sem sequer ouvir as organizações mé-
dicas, nomeadamente a Ordem dos Médicos, 
chamando a si responsabilidades técnicas que 
não tem, nem consegue ter, pondo em perigo 
a prestação de uma Saúde de Qualidade.
Não podemos continuar a assistir à destruição 
do SNS e da qualidade da Medicina. Quem so-
fre somos todos nós, em especial as pessoas 
doentes. A defesa dos doentes e do seu direito 
a cuidados de saúde qualificados é um impe-
rativo moral. Como disse o fundador do SNS, 
‘só é vencido quem desiste de lutar’. E nós não 
vamos desistir!

MEMORANDO DE EXIGÊNCIAS
1. Respeito absoluto pelos legítimos direitos 
dos doentes e pelos desígnios constitucionais 
da maior conquista social da nossa democra-
cia: o acesso a um SNS universal, equitativo, 
tendencialmente gratuito e de qualidade. A 
Lei 15/2014 não está a ser cumprida, nomeada-
mente no seu artº 4º, demonstrando que não 
vivemos num Estado de Direito.
2. Respeitar o financiamento adequado de to-
das as unidades de saúde para que seja pos-
sível continuar a oferecer a todos os doentes 
cuidados de saúde qualificados, contratando 
os recursos humanos necessários (médicos, en-
fermeiros e técnicos), sem as falhas permanen-
tes de material e sem as habituais resistências 
às boas práticas médicas (dificultando a utiliza-
ção de medicamentos ou dispositivos médicos 
absolutamente necessários).
3. Apostar seriamente na Saúde Pública, na 
promoção da saúde, prevenção da doença e 
promoção do envelhecimento activo, medidas 
que permitem diminuir custos de forma sus-
tentada.
4. Na política do medicamento,
 - Respeitar a opção do doente e a opinião téc-

nica do médico na prescrição por DCI, tanto 
na medicação de longa como de curta du-
ração.

 - Alterar a Portaria 137-A/2012 para maior pro-
tecção do doente.

 - Remover ‘barreiras artificiais’ no acesso do 
doente à verdadeira inovação terapêutica. 
O atraso do tratamento dos doentes mais 
urgentes com hepatite C é um exemplo de 
desumanidade e falta de ética e, para além 
das questões humanas, causará no futuro 
mais despesa ao SNS.

5. No Acto Médico,
 - Enquadrar juridicamente em legislação es-

pecífica a definição de Acto Médico (Lei do 
Acto Médico) que respeite a proposta fun-
damentada já apresentada pela Ordem dos 
Médicos (e que teve a concordância geral 
deste Ministério da Saúde), o perfil profissio-
nal do médico definido no Decreto-Lei das 
Carreiras Médicas (176 e 177/2009, artigo 9º) 
e a definição da União Europeia dos Médicos 
Especialistas (UEMS). A ausência de legisla-
ção específica sobre o Acto Médico é uma 
inconstitucionalidade que urge reparar para 
melhor servir os doentes.

 - Não permitir a violação de competências 
médicas por outros profissionais da área da 
saúde. Nesta medida devem ser imediata-
mente revistos os diplomas relativos à pro-
fissão de podologista (proposta de Lei 203/
XII/gOV), equiparando-os apenas a paramé-
dicos, e à profissão de enfermeiro de família 
(documento de trabalho), que deve respeitar 
a Equipa de Saúde e a respectiva coordena-
ção, sob pena de desestruturação total dos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP), como 
demonstra o exemplo da Madeira.

 - Tal como já reafirmado em vários documen-
tos, colocar um ponto final definitivo na dis-
cussão do task shifting a nível do acompa-
nhamento das grávidas de “baixo risco” nos 
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tenha doentes de primeira e doentes de se-
gunda categoria. Qualquer reforma do SNS 
tem que ser iniciada pela base e nunca pelo 
tecto. E respeitando os princípios fundado-
res do SNS.

 - Revogação da Portaria 112/2014 que não res-
peita a essência do Médico de Família e a es-
pecialidade de MgF. A Ordem concorda com 
a prestação pública de cuidados de Medi-
cina do Trabalho nos Centros de Saúde, para 
trabalhadores individuais e microempresas, 
mas feita por médicos da especialidade, que 
deverão ser contratados pelos ACES, apli-
cando nos CSP a carreira de Medicina do Tra-
balho. Há cerca de mil Médicos do Trabalho 
em Portugal.

 - Revisão profunda das propostas do grupo 
de Trabalho ministerial para a definição de 
integração dos níveis de cuidados de saúde 
no âmbito do Despacho 9567/2013.

 - Continuação, sem as limitações que têm 
sido impostas, da reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários.

 - Na informatização do sistema, garantir a 
segurança dos dados clínicos dos doentes 
e a segurança do trabalho médico e reac-
tivar a aplicação de prescrição do SAM até 
estarem reunidas as condições para o fun-
cionamento correcto da PEM. Aprofundar 
a harmonização dos vários sistemas infor-
máticos evitando as grandes disparidades 
e multiplicação de programas informáticos 
nas instituições de saúde.

 - Nos CSP, a imputação de custos ao Médi-
cos de Família deve ser pelos medicamentos 
prescritos e efectivamente dispensados e 
não apenas pelos medicamentos prescritos.

 - Revisão e análise com o Colégio de MgF da 
circular que impõe que progressivamente 
se eliminem as “vagas do dia” nos Centros 
de Saúde para obrigar os Médicos de Família 
a ver todos os utentes que resolvam apa-
recer nesse dia, desorganizando o trabalho 
programado; deve ser implementado um 
mecanismo verdadeiramente funcionante 
que possa dar uma resposta eficiente aos 
doentes.

 - Assinatura imediata de acordos com as Uni-
dades de Cuidados Continuados que são par-
ceiras da rede, prontas e equipadas há anos, 
para retirar os casos sociais dos hospitais, 
ciclicamente infectados com bactérias hos-
pitalares.

 - Revogação da limitação de acesso a determi-
nado hospital por área de residência, um fac-
tor discriminatório dos cidadãos portugue-
ses e que viola frontalmente a Lei 15/2014, 
devendo o financiamento acompanhar o 
doente.

 - Fusão das ARS e ACSS, para reformar a pe-
sada e burocrática estrutura do Ministério 
da Saúde e reduzir os respectivos custos 
administrativos, libertando financiamento 
para a inovação terapêutica. Cortar onde se 
deve cortar!

 - Nos conturbados processos de fusões de 
hospitais e serviços é imperativo manter a 
qualidade da prestação de cuidados de 
saúde e da formação médica, não permi-

tindo o experimentalismo, sem estudos, que 
só prejudica os doentes.

10. Na transparência do sistema,
 - Ouvir a Ordem dos Médicos, como Prove-

dora dos Doentes, previamente à publicação 
de legislação com impacto directo ou indi-
recto nos médicos, na medicina e na Saúde.

 - Reformulação do DL 14/2014 com a letra e 
interpretação do Despacho 2156-B/2014, que 
estabelece o regime jurídico das incompati-
bilidades.

 - Publicação de todos os relatórios da IgAS. 
Não é tolerável que o Ministério da Saúde di-
vulgue selectivamente os relatórios da IgAS.

 - Em nome da transparência, da qualidade, 
da ética e da desgovernamentalização da 
vida pública, a constituição dos Conselhos de 
Administração, incluindo o Director Clínico, 
de todas as estruturas de Saúde, nomeada-
mente Hospitais, Centros Hospitalares, ULS 
e ACES, deverá passar a ser feita por con-
curso público, avaliado por uma instituição 
independente (por exemplo, a CRESAP) e 
não por nomeação política.

 - O envolvimento dos profissionais de saúde 
e dos doentes na gestão das unidades de 
saúde tem sido desvalorizada e esquecida. 
Ao arrepio da ética profissional, vários Con-
selhos de Administração, como tem sido pú-
blico, têm tomado decisões gravosas contra 
a qualidade da saúde e tomado posturas de 
perseguição dos profissionais. A Ordem dos 
Médicos exige que os Conselhos de Adminis-
tração ponham em prática uma verdadeira 
governação clínica e que respeitem as regras 
de diálogo e da Deontologia entre pares.

 - Publicação dos novos Estatutos da Ordem 
dos Médicos, de acordo com a proposta já 
apresentada há mais de um ano. O Ministé-
rio da Saúde, para além da mera crítica estig-
matizante e da propaganda inconsequente, 
deve substituir-se à indústria farmacêutica 
no apoio à formação médica contínua, 
acesso à informação científica, financia-
mento da investigação científica e apoio na 
deslocação a congressos para apresentação 
de conferências e comunicações científicas.

11. Nas Carreiras Médicas,
 - Respeito pelas equipas mínimas nos blo-

cos operatórios, nas unidades de cuidados 
intensivos e intermédios e nos serviços de 
urgência.

 - Respeito pela relação médico-doente e no-
meadamente pelos tempos recomendados 
para as consultas externas.

 - Todos os concursos para a colocação de 
médicos devem ser abertos e institucionais. 
Recusamos a existência de mais concursos 
fechados, que são ilegais, injustos e prejudi-
cam a colocação e fixação dos jovens espe-
cialistas, contribuindo para a desertificação 
do interior e para a emigração de médicos.

 - No sentido de dar um Médico de Família a 
todos os portugueses, abrir todos os concur-
sos necessários para colocar todos os jovens 
especialistas de MgF, recorrendo à contrata-
ção temporária de especialistas em MgF já 
reformados para colmatar as insuficiências 

CSP, actualmente feito pela Equipa de Saúde, 
sob coordenação médica, pelo grave risco 
de comprometer os excelentes indicadores 
de saúde materno-infantil do país. Além de 
não haver uma definição de “gravidez de 
baixo risco”, não se entende nem se aceita 
que se pretenda mudar o que está bem e 
é um exemplo para o mundo apenas para 
satisfazer as ambições corporativas de uma 
classe profissional.

 - No que respeita às Terapêuticas não Conven-
cionais, não se tratando de prática médica 
cientificamente reconhecida, a utilização do 
título de médico pelos seus praticantes con-
figura um crime de usurpação de funções e 
como tal deve ser objecto de proibição legal.

6. Na ética e Deontologia médica,
 - Respeitar escrupulosamente o Código De-

ontológico da Ordem dos Médicos e o Jura-
mento de Hipócrates.

 - Suspender de imediato a proposta de des-
pacho nº XXX 2014 (“Código de ética para 
o SNS”).

7.  Na formação médica especializada (interna-
tos médicos),

 - Respeitar as competências próprias da Or-
dem dos Médicos e a qualidade da formação 
pós- graduada na nova legislação que venha 
a ser publicada (documento de trabalho).

 - Considerar horas para formação de internos 
em todos os contratos de trabalho, o que 
não acontece presentemente, para aumen-
tar o espaço de formação.

 - Respeitar a formação dos médicos Internos 
e rejeitar que sejam utilizados como mão-
-de-obra barata, com prejuízo da respectiva 
formação.

 - Permitir que os médicos Internos possam 
fazer estágios externos enquadrados no seu 
plano de formação para valorização curri-
cular.

8. Na formação médica pré-graduada,
 - Fomentar a qualidade da formação dos alu-

nos de medicina.
 - Permitir o acesso de todos os alunos de me-

dicina a modernos Centros de Simulação.
 - Não ultrapassar a capacidade formativa dos 

cursos de medicina existentes e respeitar 
os resultados do Estudo de Evolução Pros-
pectiva de Médicos no Sistema Nacional de 
Saúde da Universidade de Coimbra.

 - Eliminar de imediato o concurso especial 
para acesso ao curso de medicina para titula-
res do grau de licenciado (DL 40/2007).

 - Revisão da lista de deliberações genéricas 
publicadas ao abrigo do DL 341/2007 no que 
à medicina diz respeito, que permite que 
muitos médicos se inscrevam na Ordem dos 
Médicos sem qualquer avaliação de equiva-
lências por parte das Universidades.

9. Na reforma e organização do SNS,
 - Revogação imediata da Portaria 82/2014, 

que visa uma ‘reforma’ indevidamente fun-
damentada, que mais não faz do que dete-
riorar os cuidados de saúde de proximidade, 
acentuar as assimetrias no acesso aos cui-
dados de saúde já existentes no território 
nacional e criar condições para que o país 
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existentes nos CSP (em vez de contratar 
médicos estrangeiros), com uma retribui-
ção minimamente justa e não, como actu-
almente acontece, quase gratuitamente. 
Sublinha-se que se não fossem as reformas 
antecipadas, culpa do governo e das medi-
das de austeridade, neste momento todos 
os cidadãos portugueses teriam um Mé-
dico de Família. Contratar médicos refor-
mados permite, com mais qualidade e por 
menos dinheiro, responder às necessidades 
reais dos portugueses.

 - Cumprir a legislação das Carreiras Médicas 
abrindo, de acordo com a lei, os concursos 
para assistente graduado e assistente gra-
duado sénior no sentido de colmatar os lu-
gares em aberto.

 - Respeitar os graus, as categorias e a com-
petência em gestão da Ordem dos Médi-
cos na nomeação para cargos de direcção 
e chefia.

 - Planear os recursos humanos médicos a 
médio e longo prazo, de acordo com os es-
tudos públicos, credíveis e independentes 
já publicados sobre evolução prospectiva 
de médicos no Sistema Nacional de Saúde.

 - Eliminar as empresas intermediárias de 
recrutamento de médicos e permitir aos 
hospitais e centros de saúde contratarem 
diretamente os médicos que necessitam.

 - Contratar os médicos para as urgências 
com contratos de estabilidade, baseado 
em critérios de qualidade e não exclusiva-
mente no preço mais baixo.

 - Negociar os processos e indicadores de 
Contratualização, quer nos CSP quer nos 
Hospitais, com as organizações represen-
tativas dos médicos, nomeadamente a 
Ordem dos Médicos, suspendendo de ime-
diato a mistificação em curso.

 - Revisão imediata do SIADAP que apenas 
serve para ‘congelar’ o que já está conge-
lado há muitos anos (progressão nas po-
sições remuneratórias) e continua sem a 
existência de critérios conhecidos de equi-
dade e qualidade.

 - Limitar a obrigatoriedade de efectuar ho-
ras extraordinárias, actualmente com uma 
remuneração irrisória e extremamente es-
gotantes.

 - Inverter a impressionante desqualificação 
do trabalho médico, que está a levar cente-
nas de jovens especialistas à emigração (in-
clusivamente Médicos de Família), remu-
nerando-os ao mesmo nível daquilo que o 
Estado Português vai pagar pelos médicos 
cubanos sem especialidade (foi o Senhor 
Ministro que definiu o benchmarking). Que 
sentido faz o paradoxo de importar 50 mé-
dicos cubanos com elevadas remunerações 
e sem especialidade, ao mesmo tempo que 
não se evita a emigração de centenas de 
médicos especialistas portugueses para 
a Europa, cuja formação teve custos ele-
vados, exactamente porque são remune-
rados por um valor muitíssimo inferior (15 
euros brutos/hora)? Isto é boa gestão?!

 - Solucionar o problema das centenas/milha-
res de médicos indiferenciados que não vão 
ter acesso a uma especialidade, pois a ca-

pacidade formativa máxima em Portugal, 
com tendência a diminuir devido aos encer-
ramentos e fusões e à falta de formadores, 
é de 1500 internos ano.

12. Na medicina privada,
 - Revisão profunda da proposta de legislação 

sobre licenciamento de unidades privadas 
de saúde no sentido de salvaguardar os cui-
dados de proximidade e fortalecer a rela-
ção médico-doente nos consultórios e nas 
pequenas clínicas médicas.

 - Revisão da legislação sobre o modelo das 
Convenções no sentido de garantir maior 
acessibilidade aos doentes e cumprir os 
princípios da concorrência pela qualidade e 
da medicina de proximidade.

13. Na emergência médica,
 - Existência de uma tabela nacional de re-

muneração nas VMERs, sem empresas in-
termediárias.

 - As VMERs devem deixar de imediato de fa-
zer transporte secundário, o que as impede 
de acorrer a situações de emergência e co-
loca em risco as respectivas vítimas.

MEDIDAS CONCRETAS A IMPLEMENTAR 
EM CRESCENDO CASO O DIÁLOGO SEJA 
INCONSEQUENTE A CURTO PRAZO
1. Nas reuniões entre a OM e o MS implemen-

tar a obrigatoriedade da existência de ac-
tas assinadas e datadas, que traduzam as 
decisões acordadas, pelos responsáveis das 
duas instituições; passará a estar presente 
um consultor jurídico da Ordem (imple-
mentar de imediato).

2. Informação directa aos portugueses e 
aos doentes (a ser veiculada por todos os 
médicos no seu local de trabalho com os 
seus doentes e em acções concertadas nas 
grandes cidades) da gravidade e impacto 
da actual política de Saúde e das propostas 
de solução da Ordem dos Médicos (imple-
mentar de imediato).

3. Pedir a todos os colegas, a todas as Distri-
tais Médicas e a todos os Colégios de Espe-
cialidade que denunciem à OM (em cada 
Secção Regional) todas as situações de defi-
ciência ou insuficiência que possam pôr em 
risco a saúde dos doentes, e cada Conselho 
Regional assume e denuncia publicamente 
(mantendo o anonimato dos médicos), em 
conferência de imprensa especificamente 
convocada para o efeito, as insuficiências/
deficiências das várias unidades de Saúde 
do SNS; adicionalmente as várias denún-
cias serão avaliadas pelos respectivos de-
partamentos jurídicos e em função da sua 
gravidade, para além da denúncia pública, 
serão feitas auditorias e queixas à IgAS ou 
ao Ministério Público (implementar de ime-
diato).

4. Suspensão por tempo indeterminado da 
utilização dos programas informáticos ine-
ficazes (nomeadamente a PEM), exigindo 
a imediata reposição do link ao módulo 
de prescrição do SAM em todos os locais 
em que foi cortado e em que os médicos o 
solicitem, recorrendo à prescrição manual, 

conforme definido na lei para as situações 
de falência informática (alínea a) (imple-
mentar de imediato).

5. Apelar a todos os médicos que não acei-
tem negociar e renunciem a qualquer tipo 
de contratualização (implementar de ime-
diato)

6. Suspensão de toda a colaboração entre 
a OM e o Ministério da Saúde, ACSS, ARS, 
DgS, Infarmed, Hospitais e ACES, incluindo 
NOCs e Auditorias e quaisquer outros gru-
pos de Trabalho envolvendo todos os mé-
dicos indicados pela OM para participarem 
em Comissões mistas.

7. Apelo a todos os médicos para abandona-
rem todas as Comissões de colaboração 
com o Ministério da Saúde, ACSS, ARS, DgS, 
Infarmed, Hospitais e ACES, incluindo NOCs 
e Auditorias e quaisquer outros grupos de 
Trabalho para as quais tenham sido convi-
dados a título individual.

8. Apoiar qualquer forma de intervenção sin-
dical que possa vir a ser anunciada.

Lisboa, 30 de Maio de 2014
O Conselho Nacional Executivo da Ordem  
dos Médicos n
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Aos seis dias do mês de junho de dois mil e catorze, 
pelas dezassete horas, no Ministério da Saúde, reu-
niram o Ministério da Saúde, adiante designado 
MS, a Ordem dos Médicos, adiante designada OM, 
o Sindicato Independente dos Médicos, adiante de-
signado SIM, e a Federação Nacional dos Médicos, 
adiante designada FNAM, estando presentes:--
Pelo MS: Dr. Paulo Moita de Macedo, Ministro da 
Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Dr. Manuel 
Teixeira, Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos 
Martins, na qualidade de Presidente da Comissão 
Tripartida criada nos termos do Acordo firma-
do com os Sindicatos Médicos, Dr. Francis-
co george, Diretor-geral da Saúde, Prof. 
Doutor Henrique Martins, Presidente 
do Conselho Diretivo dos Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, 
Dr. Jorge Penedo, Adjunto do gabi-
nete do Senhor Ministro da Saúde, 
Prof. Rui Santos Ivo, Vice-Presidente 
do Conselho Diretivo da Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, IP, 
Dra. Sandra Parreira, Coordenadora da 
Unidade de Regimes da Trabalho e Exercí-
cio Profissional da Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP, e Prof. Doutor Pedro Madei-
ra de Brito, na qualidade de Consultor Jurídico da 
Administração Central do Sistema de Saúde, IP;--
Pela OM: Prof. Doutor José Manuel da Silva, Bas-
tonário da OM, acompanhado pelo Dr. Miguel 
guimarães, pelo Dr. Carlos Cortes e pelo Dr. Jaime 
Mendes, respectivamente Presidentes das Secções 
Regionais do Norte, Centro e Sul;--
Pelo SIM: Dr. Jorge Paulo Roque da Cunha, Secretá-
rio-geral, acompanhado pelo Dr. Carlos dos Santos, 
pelo Dr. Ricardo Mexia e pelo Dr. João de Deus;--
Pela FNAM: Dra. Merlinde Madureira, Presidente 
da Comissão Executiva, acompanhada pelo Dr. Sér-
gio Esperança, pelo Dr. Henrique Botelho, pela Dra. 
Pilar Vicente e pela Dra. guida da Ponte.--
O Senhor Ministro da Saúde abriu a reunião, agra-
decendo a presença de todos, e questionou, face 
ao elevado número de pontos em discussão (al-
gumas dezenas), quer os que integram o memo-
rando apresentado pela OM, quer os que constam 
do documento subscrito pelo SIM e pela FNAM, se 
concordavam que se priorizasse a análise dos pon-
tos que versam sobre matéria mais objetiva, não 
obstante estar disponível para acolher outra meto-
dologia que, a OM ou os Sindicatos, pretendessem 
sugerir.--
Os Presidentes das Organizações Médicas trans-
mitiram a sua concordância à sugestão apresenta-
da pelo Senhor Ministro da Saúde, no sentido de se 
iniciar a análise dos pontos mais objetivos.--
Seguidamente, o MS referiu que, antes da análise 
da matéria que consta dos documentos enviados 
pela OM e pelos Sindicatos Médicos, pretendia, 
como ponto prévio, salientar que a reunião em cur-
so tem uma natureza extraordinária, na medida 
em que junta, na mesma reunião, uma associação 
pública profissional com competências delegadas 
pelo Estado e duas associações sindicais, o que 
não pode nem deve ser considerado como prática 
habitual.--

Com efeito, sublinhou, a prática que tem vindo a 
ser adotada pelo MS tem sido a de negociar com 
ambas as entidades, mas em contextos distin-
tos e em reuniões separadas, tendo presente as 
competências de cada uma das partes, pelo que, 
independentemente da anuência para realizar a 
reunião em curso, na perspetiva do MS, no futuro 
deve retomar-se a prática anteriormente adotada, 
com reuniões separadas, nuns casos apenas com 
os sindicatos e noutros, apenas com a OM.--

Continuando no uso da palavra, o 
MS disse que sobre os temas 

que foram identificados 
e que constam do do-

cumento intitulado 
“Reunião conjunta 
06.06.2014, Pontos 
em Discussão”, 
que se junta à 
presente ata e 
dela fazendo parte 
integrante, há, na 

opinião do Minis-
tério, um conjunto 

de matérias que não 
deixam de causar algu-

ma estranheza, desde logo 
porque na reunião realizada com 

os Sindicatos Médicos, no passado dia trinta de 
abril, não existiam questões que se mostrassem 
inultrapassáveis e, não tendo nas cinco semanas 
entretanto decorridas surgido qualquer facto re-
levante, é pois no mínimo estranho que ultima-
mente, e com alguma frequência, se fale na pos-
sibilidade de ser decretada uma greve do pessoal 
médico. Igualmente recordou que as reuniões da 
Comissão Tripartida têm decorrido com norma-
lidade, conforme espelhado nas atas assinadas 
pelas partes, nunca também em tempo algum 
tenha sido levantada a possibilidade de uma greve 
dos profissionais médicos e não esquecendo o que 
está inserto no Acordo assinado em finais de 2012, 
sobre esta mesma matéria.-- 
Referiu que o Ministério cumpriu e está a cumprir 
o Acordo assinado com os Sindicatos Médicos em 
outubro de 2012 e que está, como sempre, disponí-
vel para consensualizar o que for possível e justo, 
nunca esquecendo as limitações decorrentes da 
situação económico-financeira do País, o que con-
diciona algumas questões em termos do tempo e 
do alcance, sobretudo as que nunca estiveram nas 
mesas negociais e que nas últimas semanas têm 
sido colocadas publicamente como se de violações 
se tratasse.-- 
De seguida o MS disse que, nos diversos pontos 
que constituíam a ordem de trabalhos da reunião 
em curso, há matérias de diversa índole, desde as 
de natureza sindical às de posicionamento polí-
tico, mas que no entanto o MS não irá furtar-se a 
discutir nenhum dos pontos e, de imediato, passou 
a pronunciar-se sobre cada ponto do documento 
apresentado pelos Sindicatos.--
Relativamente ao ponto 1, Portaria nº 82/20014, 
a referida portaria enquadra-se num conjunto 
de medidas que pretende a criação de uma rede 
hospitalar mais coerente, mais sustentável e que 

garanta os melhores cuidados de saúde a toda a 
população.--
A referida portaria faz parte de um conjunto de 4 
instrumentos organizativos que devem ser lidos 
em conjunto e em caso algum de forma isolada. 
A saber: - Categorização de hospitais; - Redes de 
referenciação; - Centros de Referência; e Planos 
estratégicos.--
A primeira e já referida, pretende categorizar os 
hospitais de forma a poder ter um padrão de re-
ferência dos tipos de hospitais existentes em Por-
tugal, já prevista no Estatuto do SNS desde os anos 
90 do século passado e nunca concretizada.--
Terminado o processo referente às redes de refe-
renciação e de centros de referência será possível 
finalizar o processo previsto na Portaria 82/2014 e 
adaptá-la, caso necessário, aos mapas de distribui-
ção de valências e de unidades hospitalares.--
Este processo é assumidamente evolutivo e aberto. 
O seu desenho só poderá ser finalizado quando es-
tiverem terminados todos os instrumentos.--
Informou, ainda, que o diploma dos Centros de 
Referência está em fase final de ultimação, sendo 
expectável que o mesmo possa vir a ser aprovado 
em Conselho de Ministros no prazo de um mês 
devendo ser enviado para consulta da Ordem dos 
Médicos e dos Sindicatos ainda esta semana. Bre-
vidade idêntica relativamente à carta dos equipa-
mentos médicos pesados e ao inventário nacional 
dos profissionais de saúde incluindo os médicos.--
Ainda sobre este ponto o Senhor Ministro da Saú-
de referiu que a preocupação evidenciada sobre o 
possível encerramento de maternidades, confor-
me tinha sido apresentado na reunião de trinta 
de abril, atrás mencionada, e na qual se terá es-
clarecido que a referida portaria per si não impli-
caria qualquer encerramento, designadamente de 
maternidades, foi clarificada no despacho nº 7279-
A/2014, de 3 de junho, sobre o processo da Reforma 
Hospitalar, entretanto divulgado e que é do conhe-
cimento das organizações presentes.-- 
Deste modo o MS reafirmou formalmente que a 
Portaria per si não levará a qualquer encerramen-
to.--
Relativamente ao ponto 2, que se prende com a 
Portaria n.º 112/2014, diploma que regula a presta-
ção de cuidados de saúde primários de higiene e 
de segurança no trabalho através dos Agrupamen-
tos de Centros de Saúde (ACES), ouvidas as orga-
nizações médicas o MS irá produzir Despacho que 
clarificará os limites que os ACES deverão respeitar 
ao regulamentarem de acordo com o nº 1. do artigo 
4º, tornando claro que não haverá alargamento de 
listas de utentes, nem tal significará o exercício da 
especialidade de Medicina do Trabalho, mas tão-
-somente o exercício dessas funções sempre que 
disponham da respetiva competência ou volunta-
riamente o entendam fazer, e que, tal como a Por-
taria define, se tratou apenas de regular práticas já 
existentes de realização de vigilância de estado de 
saúde dos utentes.--
O MS disse que se trata de matéria que carece, 
ainda, de regulamentação, pelo que, algumas das 
questões que causam preocupação, poderão, na-
quela sede, vir a ser ultrapassadas.--
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Quanto ao ponto 3, o Despacho n.º 5561/2014, que 
se relaciona com o Instituto Nacional de Emer-
gência Médica, IP, e com os meios de emergência 
pré-hospitalares de suporte avançado e imediato 
de vida, o MS referiu que o despacho publicado 
apenas altera as competências do DC sobre as es-
calas. Já estava quase tudo previsto em legislação 
anterior. O Ministério está a trabalhar, com o INEM, 
no sentido de criar uma tabela única de remunera-
ção de tripulantes destes meios de socorro, o que 
será objeto de negociação sindical. Afirmou rever 
o aspeto dos locais e organização de trabalho que 
considera serem os pontos problemáticos.--
No que respeita aos pontos 4, 5 e 6, o MS referiu 
que estão em causa matérias que integram o Acor-
do com os Sindicatos médicos firmado em 14 de 
outubro de 2012, no qual foi igualmente acordado 
que os princípios ali expressos se manteriam até 
31 de dezembro de 2014. Por outro lado, continuou, 
estão em causa matérias transversais a todos os 
profissionais da Administração Pública, que não 
só os médicos. Ainda assim, não podia deixar de 
referir a situação de exceção que foi reconhecida 
relativamente ao pessoal médico, o qual foi o único 
grupo profissional que teve uma valorização remu-
neratória em resultado da passagem ao regime de 
trabalho a que correspondem 40 horas semanais 
conjugado com um novo tempo de trabalho nas 
urgências e aumento do número de utentes nas 
listas dos médicos de família e é o único que teve 
a possibilidade de evoluir na carreira mediante a 
abertura de concursos, nunca esquecendo que o 
MS resolveu ao longo dos últimos meses alguns 
que aguardavam há anos pela sua conclusão e 
outros, incluindo a progressão na categoria. Assim, 
e compreendendo a questão, não podia deixar de 
reiterar que se trata de matéria que terá que ser 
vista em sentido mais transversal e analisada com 
o Ministério das Finanças.--
Sobre o ponto 7, relativo ao regime do descanso 
compensatório, o MS referiu que estava em causa 
matéria regulada em 2012 e que na maioria dos 
estabelecimentos de saúde não existem quaisquer 
problemas decorrentes da aplicação deste regime, 
embora admita que noutros eles possam existir, 
admitindo-se existir falta de uniformidade entre 
as unidades. Assim, sugeriu que esta matéria fosse 
de novo analisada ao nível da Comissão Tripartida 
e que esta reúna inclusive extraordinariamente em 
breve para a reapreciar.--
Relativamente ao ponto 8, que versa sobre a imple-
mentação de um programa de Formação Específi-
co em Exercício para os Clínicos gerais não habilita-
dos com o grau de especialista em Medicina geral 
e Familiar (MgF), o MS manifestou o seu acordo, 
pelo que será preparada a competente proposta 
legislativa.--
No que concerne ao ponto 9, relativo ao aumento 
indevido das listas de utentes, para os médicos de 
MgF que não transitaram para o regime das 40 ho-
ras semanais, o MS manifestou igualmente o seu 
acordo.--
Quanto ao ponto 10, que respeita aos médicos 
em regime de dedicação exclusiva, a que corres-
pondem 42 horas semanais, quando os mesmos 
sejam opositores aos concursos para provimento 
na categoria de Assistente graduado Sénior, o MS 
informou que já foi solicitado parecer sobre a ma-
téria ao Ministério das Finanças, acrescentando, 
ainda, que, do ponto de vista do MS, se entende 
que os mesmos não deverão transitar obrigatoria-
mente para o regime geral das 40 horas semanais, 
mas que, face à natureza da matéria, é necessário 
consensualizar a posição com o Ministério das Fi-
nanças.--
No que concerne ao ponto 11, relativo à aplicação 

do SIADAP ao pessoal Médico, o MS salientou estar 
em causa matéria já analisada em anteriores reu-
niões. Referiu, ainda, que a lei prevê que quando 
não seja possível a avaliação de desempenho se re-
corra a um mecanismo de suprimento dessa mes-
ma avaliação, mediante ponderação curricular.--
Em face do exposto, sugeriu que, também esta ma-
téria, tal como a do descanso compensatório, fosse 
objeto de acompanhamento específico no seio da 
Comissão Tripartida, a qual integra representantes 
da DgAEP, serviço que é imprescindível que se pro-
nuncie sobre a solução a adotar.--
Sem prejuízo do que antecede, o MS referiu que, 
para todas as partes, é de todo o interesse evitar 
a adoção de uma solução que contribua para de-
sincentivar a implementação de um sistema de 
avaliação. Se a solução consistir na atribuição de 
3 pontos aos médicos que não sejam objeto de 
avaliação, estando em causa a menção quantitati-
va máxima, o resultado expectável é que, mesmo 
quem podia ser objeto de avaliação não o aceite, 
na medida em que poderia, comparativamente 
com os médicos sem avaliação, ficar prejudicado. 
Assim, qualquer solução que seja encontrada terá 
que ser vista numa perspetiva global, em função 
da realidade existente e com a preocupação de 
evitar os problemas anteriormente assinalados.--
Sobre o ponto 12, que se prende com a PEM – Pres-
crição Eletrónica de Medicamentos, o MS referiu 
que a mesma apresenta uma evolução significa-
tiva, comparativamente com a utilizada pelo SAM. 
Reconheceu, no entanto, que existem dificuldades 
em alguns locais, mas que ainda assim não podia 
deixar de referir que em estabelecimentos onde 
as duas ferramentas estão em funcionamento si-
multâneo, os profissionais optam pela utilização 
da PEM. Assim, e por forma a ultrapassar eventuais 
problemas, o MS sugeriu que fossem reportadas 
todas as queixas para que fosse possível analisar 
casuisticamente o problema e encontrar a solução, 
estando já disponível no site da SPMS suporte para 
o efeito.--
Assim, para este ponto e em conclusão foi apresen-
tada uma dupla atuação: por um lado, resolver os 
problemas, caso a caso, se necessário e em casos 
excecionais através da (re)implementação do SAM 
conforme proposto pelos Sindicatos e, por outro, 
que a nível central se continue a desenvolver a 
aplicação PEM.--
Está em curso um conjunto de ações que passam 
por instalação de melhor hardware e de melhores 
sistemas de comunicação, bem como instalação 
de mais de 5.000 computadores, incluindo a even-
tual mudança de cablagem, que deverá permitir a 
generalização faseada da PEM.--
Foi ainda referido pelo Senhor Ministro da Saúde 
que a SPMS e as Administrações Regionais de Saú-
de têm 10 dias para analisar os problemas reporta-
dos caso a caso, com eventual reposição do link do 
SAM na decorrência dessa análise.--
Relativamente ao ponto 13, que se refere a uma 
“dispensa” de uma médica, delegada sindical no 
Centro Hospitalar de Leiria, EPE, o MS informou 
que tendo sido solicitada informação ao estabele-
cimento hospitalar em causa, o mesmo esclareceu 
que a “dispensa” decorreu de forma legal, o que foi 
confirmado por parecer solicitado à Secretaria-ge-
ral do MS o qual foi entregue aos Sindicatos. Ainda 
assim, o MS contactou o Provedor de Justiça que 
confirmou a sua disponibilidade para analisar com 
celeridade a situação relativa a eventual existência 
de alguma ilegalidade se for apresentado o caso 
pela própria médica.--
Quanto ao ponto 14, que respeita ao relatório do 
grupo de Trabalho de Integração de Cuidados, o 
MS entende que o gestor do doente crónico não 

é um novo lugar ou cargo, devendo este papel ser 
desempenhado pelos profissionais de saúde, no-
meadamente médicos de família e internistas, que 
já hoje acompanham o doente. Assim, na linha do 
perfilhado pelos Sindicatos, também o MS não 
entende necessária a criação de nenhuma outra 
figura, havendo assim acordo sobre esta matéria.--
No que respeita ao ponto 15, alteração ao regime 
do Internato Médico, o Senhor Ministro da Saúde 
informou já ter sido enviada resposta às questões 
colocadas pela OM.--
O pacote legislativo em preparação incorpora 
matéria que deverá ser discutida com a Ordem 
dos Médicos e com as organizações sindicais. O 
Decreto-Lei que constitui a peça essencial de todo 
o pacote incorpora desde já as principais conside-
rações produzidas pela ordem dos Médicos em 
documento recebido neste Ministério a 18 de feve-
reiro de 2014.--
O MS considera que a definição da nota mínima 
para acesso e colocação em internato de especia-
lidade deve ser concertada com a OM.--
O MS enviará formalmente à OM, SIM e FNAM o 
pacote legislativo referente ao internato médico 
para apreciação assim que tiver recebido e analisa-
do as propostas adicionais da OM, à qual o projeto 
inicial já foi enviado.--
Sobre o ponto 16, referente à transição de Unidades 
de Saúde Familiar (USF) de modelo A para modelo 
B, o MS reforçou que a sua posição é inequívoca, 
resultando do Despacho n.º 6080-B/2014, que se 
reconhece a relevância deste regime de organiza-
ção dos cuidados de saúde primários, reafirmando, 
desse modo, a continuidade deste modelo de orga-
nização apesar dos aspetos relevantes levantados 
pela auditoria preliminar do Tribunal de Contas 
terem que ser tidos em devida atenção.--
Seguidamente o Senhor Ministro da Saúde subli-
nhou que o MS considera que o processo de aber-
tura de USF modelo A e de passagem destas a USF 
modelo B tem decorrido, apesar das dificuldades 
orçamentais conhecidas, de forma ininterrupta, 
sem nenhum constrangimento que não sejam a 
disponibilidade de pessoal e o equilíbrio financeiro 
das ARS.--
Foi ainda realçado pelo MS que o processo de aber-
tura tem sido seguido com transparência, havendo 
publicação de Despacho enquadrador dos núme-
ros possíveis, ao invés da prática anteriormente 
adotada, admitindo, no entanto, que num contex-
to de revisão da legislação refente às USF se possa 
melhorar ainda mais este aspeto.--
Relativamente ao ponto 17 – Comissões de Acom-
panhamento Regionais –, o Senhor Ministro da 
Saúde reconheceu que há de facto que dinamizar 
estas Comissões, concordando com a proposta dos 
Sindicatos.--
Sobre o ponto 18, relativo ao Regulamento Interno 
tipo, o MS informou que está de acordo com a pro-
posta apresentada pelos Sindicatos e assim sugere 
a constituição de um grupo de trabalho tripartido 
que elabore um projeto de Regulamento Interno 
tipo que sirva como orientação aos diversos Hospi-
tais. Sugeriu ainda que este grupo de trabalho seja 
criado tão cedo quanto possível, por forma a poder 
apresentar o respetivo projeto no prazo de 30/60 
dias e deixou à consideração dos organismos re-
presentativos dos profissionais da carreira médi-
ca que este trabalho possa ser desenvolvido no 
quadro da Comissão Tripartida, evitando-se assim 
mais um conjunto de indicações, logística, agen-
damentos e articulações que podem prejudicar a 
eficiência que se pretende.--
No que respeita ao ponto 19, que se prende com 
o funcionamento das Comissões Paritárias dos 
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Acordos Coletivos de Trabalho aplicáveis ao pes-
soal médico, o MS referiu que têm sido inúmeras 
as reuniões realizadas, reconhecendo, no entan-
to, que nem sempre tenham sido tão produtivas 
quanto o desejável. Ainda assim, não podia deixar 
de evidenciar o trabalho desenvolvido em matéria 
de SIADAP que apelidou de “notório”. Assim, o MS 
não só reconhece como valoriza o papel das Co-
missões Paritárias.-- 
Também neste ponto, a Administração Central do 
Sistema de Saúde, I.P. recusou a ideia de que tives-
se havido qualquer paralisação no processo.--
Relativamente ao ponto 20, projeto de “Código de 
Ética”, o MS salientou que vários estabelecimentos 
hospitalares já dispõem de um “Código de Ética”, 
há muitos anos, como por exemplo, o Centro Hos-
pitalar do Porto, E.P.E., o Hospital Fernando Fonse-
ca, E.P.E e o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, 
E.P.E.. Aliás, esta necessidade surgiu no âmbito das 
recomendações genéricas do Conselho de Preven-
ção da Corrupção, entidade administrativa inde-
pendente que funciona junto do Tribunal de Con-
tas e tem como fim desenvolver, nos termos da lei, 
uma atividade de âmbito nacional no domínio da 
prevenção da corrupção e infrações conexas. Foi 
neste contexto que surgiu a proposta de “Código 
de Ética” que deve ser, em primeiro lugar, entendi-
da como um instrumento orientador de conduta 
institucional e, só depois, como um instrumento 
normativo interno cuja principal preocupação será 
salvaguardar as boas práticas dos profissionais e 
a confiança dos cidadãos nos vários serviços e or-
ganismos no âmbito do MS de entre os quais os 
utentes dos serviços de prestação de cuidados.--
Quanto à preocupação que foi evidenciada por 
eventuais restrições à liberdade de expressão e ao 
desempenho da atividade sindical, o MS não podia 
deixar de salientar que a proposta de “Código de 
Ética” e os princípios ali enunciados não preten-
dem, de modo algum, criar quaisquer constrangi-
mentos à liberdade de expressão.--
Sobre a existência de um Código Deontológico 
dos Médicos que, alegadamente, dispensaria a 
existência de um “Código de Ética”, o MS clarificou 
que este Código se destina a ser aplicado aos cerca 
de 120.000 trabalhadores dos serviços e organis-
mos no âmbito do MS e não apenas aos médicos 
de hospitais ou de Cuidados de Saúde Primários, 
pelo que em sua opinião pode passar a haver uma 
menção a todos os códigos que resultem das com-
petências das Associações Públicas Profissionais e 
assim ultrapassar-se as dúvidas ou/e receios.--
Não se pretende, como é evidente, que quaisquer 
princípios orientadores atentem contra direitos 
consagrados na legislação nacional. Sendo assim, 
reitera-se o compromisso de não existir qualquer 
limitação à liberdade de expressão ou qualquer 
limite à intervenção sindical, conforme já ante-
riormente clarificado por diversas vezes junto dos 
órgãos de Comunicação Social.--
No que concerne ao ponto 21, celebração de Acor-
dos Coletivos de Trabalho no âmbito das Parcerias 
Público Privadas, o MS referiu que se trata de ma-
téria que carece de análise.--
Sobre o ponto 22, revisão pontual dos Acordos Co-
letivos de Trabalho aplicáveis ao pessoal médico 
em resultado de alterações legislativas entretanto 
promovidas, o MS referiu a disponibilidade para 
se iniciarem os correspondentes trabalhos, su-
blinhando que, deste modo, o MS emitia acordo, 
também, sobre este ponto. -- 
Assim, e em síntese, o MS referiu que da análise 
desenvolvida era possível perceber que o mesmo 
está disponível para acolher de imediato um nú-
mero significativo das questões suscitadas. Sobre 

as matérias que careçam de instrumentos, legis-
lativos, regulamentares, ou outros, também o MS 
está em diversos casos disponível para os desen-
volver. Quanto aos pontos em relação aos quais 
não foi manifestado acordo, em particular os de 
natureza remuneratória, o MS está disponível para 
os discutir após o términus do Acordo celebrado 
com os Sindicatos Médicos em outubro de 2012, 
bem como do OE para 2014, embora os mesmos 
consubstanciem questões transversais a todos os 
profissionais de saúde.--
Usou da palavra, de seguida, o Senhor Bastonário 
da OM, começando por agradecer ao Senhor Mi-
nistro da Saúde o facto de ter anuído em receber 
conjuntamente esta Associação e os Sindicatos.--
Seguidamente, solicitando a substituição de um 
memorando anteriormente enviado por outro 
que agora apresentava, o qual se junta à presente 
ata, dela fazendo parte integrante, realçou que as 
anteriores onze páginas foram agora sintetizadas 
em seis.--
Depois disso, referiu reconhecer que tem sido evi-
dente a via aberta de diálogo entre a OM e o MS, 
porém, tal facto não tem produzido os resultados 
esperados e necessários, disso sendo exemplo o 
conjunto de documentos legislativos que são di-
vulgados pelo MS sem que para os mesmos seja 
solicitado o contributo da OM. Por essa razão se 
chegou à actual situação de ruptura, originado 
o facto inédito e demonstrativo da gravidade do 
momento, que é uma audiência conjunta com a 
OM e os dois SM.--
Questionou depois o MS sobre a campanha me-
diática contra os médicos e se a notícia divulgada 
no Correio da Manhã que informava que cerca de 
3.000 médicos se apresentavam como “inadapta-
dos” em termos informáticos tinha, como resulta-
va da própria notícia, a sua fonte no MS, uma vez 
que de acordo com os dados disponíveis pela OM 
cerca de 800 médicos mostram dificuldade na uti-
lização dessa tecnologia. Informou ainda que es-
creveu ao MS sobre esta notícia e que tinha dado 
um prazo de dez dias para que, por escrito, o Mi-
nistério sobre ela se pronunciasse, confirmando, 
ou não, a sua veracidade.--
Sobre a situação atual da saúde, referiu que o me-
lhor indicador serão os doentes e estes sentem no 
seu dia-a-dia os problemas e dificuldades exis-
tentes. A título de exemplo citou a realidade dos 
IPO que, com a falhada criação dos Centros Espe-
cializados para a Autorização Excecional de Medi-
camentos são os Hospitais com mais dificuldade 
de acesso a terapêutica inovadora nas áreas do 
cancro da mama, próstata e colo-rectal.--
Quanto ao Memorando de Exigências da Ordem 
dos Médicos afirmou que iria referi-lo de forma 
muito resumida, regozijando-se pela presença na 
reunião do Senhor Diretor-geral da Saúde, pois 
deve apostar-se mais na prevenção. -- 
Por outro lado, insistiu na necessidade de ser res-
peitada a opção do médico e do doente na pres-
crição, mesmo na medicação de curta duração, e, 
continuou, não compreende porque é que, passa-
dos mais de 18 meses de quase consenso e sem 
resposta do MS, ainda não foi aprovada a Lei do 
Ato Médico.--
Citou depois a questão dos Podologistas, bem 
como do Enfermeiro de Família, referindo que não 
pretende uma hierarquia de poderes, mas apenas 
acautelar a saúde e a proteção dos utentes. Sobre 
o Enfermeiro Especialista em Saúde Materna e 
Obstétrica referiu que estas utentes não podem 
ser desagregadas da equipa de saúde, para além 
de que quem define se é ou não uma grávida de 
baixo risco é o médico, não havendo razões que 

justifiquem alterações à prática seguida, face aos 
excelente indicadores de Saúde, exceto interesses 
corporativos que a OM não pode acompanhar.--
Sobre as medicinas não convencionais o Senhor 
Bastonário da OM referiu que os correspondentes 
profissionais não deverão utilizar o título de mé-
dico.-
Relativamente ao projeto de “Código de Ética” re-
feriu que o título é abusivo uma vez que o docu-
mento apresentado apenas poderá consubstan-
ciar um regulamento, mas em caso algum poderá 
ser entendido como um código de conduta. Acres-
centou que, para além da não aplicação deste có-
digo, todos os códigos já existentes nos Hospitais 
terão de ser revistos em conformidade e integrar 
uma alínea que obrigue ao respeito integral pelos 
Códigos Deontológicos das profissões autorregu-
ladas.--
No que respeita ao diploma do Internato Médico 
registou, de novo, a disponibilidade e abertura do 
MS para o diálogo. Confirmou depois ter recepcio-
nado a respostas que lhe foram remetidas, infor-
mando que não tinha sido ainda possível emitir 
novo parecer sobre as matérias, o que aconteceria 
em breve.--
Relativamente às especialidades carenciadas, a 
OM não aceita ser responsabilizada por esta ma-
téria, uma vez que, como sublinhou, esta associa-
ção pública profissional tem feito o seu trabalho 
nos termos em que legalmente tal é possível, nun-
ca tendo a coerência e justeza das suas decisões 
sido colocadas fundamentadamente em causa 
pela ACSS. Assim, reconhecendo que há efetivas 
dificuldades de formação médica pós-graduada, 
não aceita que seja invocada uma razão de cor-
porativismo. Para ultrapassar esse problema, será 
necessária a definição de um mapa nacional de 
necessidades. Nesse sentido, volta a solicitar ao 
MS que o faça.--
Por outro lado, e ainda sobre o número de capa-
cidades formativas o Senhor Bastonário da OM 
referiu que estão a formar-se médicos em exces-
so, razão pela qual não compreende porque é que 
ainda continuam a ser abertas vagas destinadas 
exclusivamente a graduados, ou seja, pessoas que 
tenham completado uma licenciatura do ensi-
no superior, devendo ser revisto o Decreto-Lei n.º 
40/2007.--
Relativamente aos reconhecimentos em termos 
académicos de cursos detidos por cidadãos es-
trangeiros, nomeadamente nacionais russos, mol-
davos e ucranianos, o Senhor Bastonário da OM 
referiu que se trata de matéria que carece de al-
teração junto do governo da lista de deliberações 
genéricas publicadas ao abrigo do DL 341/2007.--
No que concerne à Portaria n.º 82/2014, a OM en-
tende que é necessária a sua revogação, pois irá 
condicionar o plano estratégico dos Hospitais, o 
mesmo defendendo para a Portaria n.º 112/2014. 
Neste ultimo caso, entende ser necessário criar a 
carreira de Médico do Trabalho nos CSP até por-
que, como referiu, já existem, presentemente, 
cerca de 1.000 médicos com essa especialização. 
Por sua vez, quanto ao gestor do doente, o Senhor 
Bastonário da OM entende que o MS poderia, face 
ao esclarecimento feito pelo Senhor Ministro da 
Saúde de que seria o médico, esclarecer a matéria 
perante todos os interessados, divulgando-a pelos 
meios adequados.--
Relativamente à Portaria sobre a criação de USF 
Modelo B, o Senhor Bastonário da OM defendeu 
a sua alteração, no sentido de se incentivar a cons-
tituição destas unidades, não compreendendo, 
como referiu, que a mesma recorra à expressão 
“no máximo”.--
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Sobre a PEM, o Senhor Bastonário da OM começou 
por registar o trabalho de melhoria que, como lhe 
tinha sido possível perceber, continuava a ser de-
senvolvido, mas que entretanto se exige a reactiva-
ção da aplicação de prescrição do SAM, em todas as 
unidades de Saúde que o solicitarem, até estarem 
reunidas as condições para o funcionamento cor-
reto da PEM.--
No que respeita à sustentabilidade do SNS o Se-
nhor Bastonário da OM defendeu que devem privi-
legiar-se as reduções e os cortes onde tal seja possí-
vel e aconselhável, designadamente, como referiu, 
mediante a extinção das Administrações Regionais 
de Saúde, por fusão na Administração Central do 
Sistema de Saúde, IP.--
Sobre a publicitação de alguns relatórios de ins-
peções e auditorias desenvolvidas pela Inspeção-
-geral das Atividades em Saúde, a OM é a favor 
da transparência, pelo que desejava que, por esse 
mesmo fundamento, fossem então divulgados to-
dos os relatórios, uma vez que de outro modo não 
será possível perceber porque é que uns relatórios 
são tornados públicos e outros não.--
Salientou ainda a exigência da reformulação do 
Decreto-Lei n.º 14/2014 com a letra e interpretação 
do Despacho n.º 2156-B/2014, que estabelece o re-
gime jurídico das incompatibilidades.--
Quanto à seleção dos membros que integram Con-
selhos de Administração, incluindo os respetivos 
Diretores Clínicos, defendeu o Senhor Bastonário 
da OM que a mesma devia ser desenvolvida por 
concurso, nomeadamente, através da CRESAP, tal 
como sucede relativamente aos dirigentes de nível 
superior na Administração Pública e não apenas 
submetendo os candidatos à CRESAP como acon-
tece atualmente.--
Seguidamente, o Senhor Bastonário da OM referiu 
que aguardam o desenvolvimento referente à pro-
posta de Estatutos oportunamente apresentada, 
matéria que, na perspetiva da OM constitui uma 
questão fundamental e urgente.--
Depois solicitou ao MS que o mesmo intervies-
se na matéria relativa à formação profissional no 
sentido de apoiar a sua realização. Como se sabe, 
referiu, a participação em congressos, colóquios 
e seminários é muito dispendiosa, sendo por isso 
necessário contar com a colaboração da indústria 
farmacêutica para financiar esse investimento pro-
fissional. Não é aceitável que o Ministério critique 
um financiamento que é essencial e que não está 
disposto a substituir.--
Sobre o papel do Médico, o Senhor Bastonário da 
OM referiu que é imprescindível respeitar o núme-
ro mínimo exigível para constituição de equipas, 
bem como que é fundamental garantir a atribui-
ção de um Médico a cada cidadão.--
Quanto ao recrutamento de médicos estrangeiros, 
designadamente, cubanos, o Senhor Bastonário da 
OM mencionou não compreender essa opção uma 
vez que há muitos médicos a aposentar-se que 
têm interesse em continuar a exercer funções no 
SNS, nem se aceita que o MS ignore a emigração 
médica, incluindo Médicos de Família, e vá contra-
tar médicos sem especialidade pelo dobro do custo 
daquilo que paga aos médicos em Portugal.--
Ainda relacionado com esta matéria, sublinhou a 
imperiosidade de eliminar as empresas interme-
diárias de recrutamento de médicos e permitir aos 
hospitais e centros de saúde contratarem direta-
mente os médicos que necessitam.--
Depois daquele ponto, o Senhor Bastonário da OM 
referiu que no entender da OM, há um conjunto 
de parâmetros na portaria que fixa os indicadores 
das USF que não fazem sentido. Disse, ainda, que 
apesar de o colégio de especialidade MgF ter sido 

auscultado sobre a matéria, as suas propostas não 
vieram a ser acolhidas no documento final.--
Passou depois para a matéria correspondente ao li-
cenciamento, para referir que as regras não podem 
ser iguais para as instituições de saúde maiores e 
para as mais pequenas e que a legislação sobre 
acessibilidades não se deve aplicar a espaços com 
menos de 150 m2, defendendo a revisão do regime 
de convenções com o SNS, que irá liquidar a peque-
na e média iniciativa privada.--
Quanto aos meios de emergência pré-hospitalares 
de suporte avançado e imediato de vida, o Senhor 
Bastonário da OM referiu que o Despacho n.º 
5561/2014, consubstancia, no geral, aspetos posi-
tivos, ainda que alguns não sejam aplicáveis, pelo 
que deve ser revogada.--
Concluída a intervenção da OM, a FNAM tomou a 
palavra para reconhecer a importância do momen-
to, referindo que a realização desta reunião tão 
alargada confirma o reconhecimento da gravidade 
da situação atual.--
Continuando, a Presidente da FNAM disse depois 
que realmente havia estado na reunião do dia 30 
de abril, como aliás tem manifestado disponibi-
lidade para outras reuniões sempre que para tal 
sejam convocados, e não obstante se poder con-
cluir pela aparente positividade das mesmas, os 
resultados práticos da concretização ficam muito 
aquém das suas conclusões, pelo que foi posição 
do Conselho Nacional da FNAM que aquelas terão 
de passar a ser vertidas em documentos escritos.--
Acrescentou, referindo que o hospital público por-
tuguês está a “morrer” e que tal resulta do deficit 
de financiamento (desviado, nomeadamente, da 
ADSE e de outras convenções para os Hospitais Pri-
vados) e será agravado com a aplicação da Portaria 
nº. 82/2014.--
No que respeita a um conjunto de documentos 
oficiais do ministério de que tem tido conheci-
mento através de jornalistas, referiu que seria de-
sejável que as mesmas fossem dadas a conhecer 
diretamente pelo MS; a este propósito, deu como 
exemplos a Portaria 82/2014 e o projeto do “Código 
de Ética”.-- 
Sobre o projeto de “Código de Ética” e apesar dos 
esclarecimentos já feitos pelo Ministério da Saúde 
à mesma, a FNAM referiu que, independentemen-
te dos objetivos que estão na sua génese, discorda 
frontalmente do seu conteúdo. Pese embora as 
declarações do Ministro sobre a sua aplicação a to-
dos os profissionais de saúde, o facto é que todos 
os meios de comunicação o ligaram indissociavel-
mente aos médicos.--
No que respeita ao acompanhamento dos concur-
sos de recrutamento de pessoal Médico, a FNAM 
referiu que o trabalho desenvolvido no âmbito da 
Comissão Tripartida não tem produzido os resulta-
dos desejáveis, uma vez que, continuam a recrutar-
-se médicos caso a caso e, em muitas situações, 
através do recurso ao regime de prestações de 
serviço.--
Concluída a intervenção da FNAM, foi o Secretário-
-geral do SIM quem tomou a palavra para dizer 
que registou como globalmente positiva tendo 
sido esclarecidas e ultrapassadas pelo MS diversos 
pontos suscitados nas matérias colocadas pelos 
Sindicatos, havendo naturalmente questões que 
não merecem a sua concordância. Depois, referiu 
que a natureza das matérias e, em particular, a 
sua diversidade obriga ao desenvolvimento de um 
trabalho mais profundo e detalhado, não se reco-
nhece como indispensável. Neste sentido, espera 
que, na sequência desta reunião, seja produzido 
um documento, porventura em forma de ata, que 
materialize o que foi referido pelo MS.--

Relativamente às questões relativas ao projeto de 
“Código de Ética”, bem como à revisão do regime 
do internato médico, registou o SIM positivamente 
a posição do MS em se ultrapassar e clarificar defi-
nitivamente esta questão, ficando o SIM a aguar-
dar a proposta para negociação sindical.-- 
Sobre o regime do descanso compensatório, o SIM 
registou, também, a disponibilidade manifestada 
pelo MS, afirmando que se trata de matéria difícil, 
porém essencial para o trabalho médico, assim, e 
em síntese concorda com que a matéria seja ob-
jeto de acompanhamento e trabalho específico 
no âmbito da Comissão Tripartida, lembrando a 
obrigatoriedade de períodos de descanso 11 horas 
entre jornadas de trabalho.--
No que respeita aos concursos de recrutamento de 
pessoal Médico, referiu que há situações que têm 
de ser objeto de acompanhamento, salientando, 
ainda, a necessidade de se cumprir o compromisso 
ministerial, no sentido de ser desenvolvido, a curto 
prazo, um procedimento de recrutamento para os 
recém-especialistas “aberto”, nos mesmos moldes 
em que foi desenvolvido o recente procedimento 
de recrutamento de especialistas em MgF.--
Ainda sobre este tema, referiu que continua a 
aguardar que seja deferido o pedido oportuna-
mente manifestado no sentido de reutilizar as 
vagas concedidas para preenchimento de postos 
de trabalho para Assistente graduado Sénior que 
ficaram ou vierem a ficar desertas.--
No que concerne à constituição das USF, o SIM re-
lembrou que, tal como tinha sido referido pela OM, 
o Decreto-Lei n.º 298/2007 não refere a necessida-
de de se estabelecerem máximos, mas antes míni-
mos. Neste sentido, considera que o número fixado 
para a constituição de USF modelo B para o ano em 
curso é insuficiente. Reconheceu, no entanto, que 
a apreciação do Tribunal de Contas nesta matéria, 
feita numa perspetiva meramente economicista, 
criou alguns constrangimentos, que deverão ser 
ultrapassados e esclarecidos pelo MS.-- 
Sobre a Portaria n.º 112/2014 – Médicos de Família 
que exercem funções de medicina do trabalho 
–, referiu a existência de um parecer jurídico que 
defende que os mesmos não deverão exercer tais 
funções, na medida em que as mesmas não se 
inserem no respetivo conteúdo funcional. No en-
tanto, entende e está disponível para trabalhar no 
sentido de se encontrar uma plataforma de enten-
dimento.--
Retomando a matéria relativa às eventuais restri-
ções à liberdade de expressão previstas no projeto 
de “Código de Ética”, o SIM, através do Dr. João de 
Deus, disse que teve oportunidade de enviar um 
documento elaborado a nível europeu, de onde de-
corre que é indispensável existir a possibilidade de 
alertar para os problemas das Unidades de Saúde 
sob pena de se pôr em causa a segurança e a quali-
dade de saúde dos doentes.--
Prosseguindo, referiu a relevância do desenvolvi-
mento profissional que constitui, também, uma 
obrigação ética, o qual, todavia, esteve sempre liga-
do a uma evolução na carreira, pelo que, a paragem 
que tem vindo a ser registada desde 2010 poderá 
dissuadir os profissionais de se apresentarem a 
concursos, designadamente de habilitação ao grau 
de Consultor.--
Pediu novamente a palavra a FNAM para referir 
que aquela reunião estava a suceder-se a uma 
outra, realizada a 30 de abril p.p., na qual tinha 
participado o MS e os Sindicatos e que, como ti-
nha sido realçado pelo MS, tinha decorrido em 
termos normais. No entanto, quando os resultados 
são avaliados em termos de Congresso Nacional, 
verifica-se que, na sequência da reunião, não hou-
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ve desenvolvimentos, estando o setor da saúde a 
degradar-se.-- 
Por outro lado, retomando a matéria relativa ao 
projeto de “Código de Ética” a FNAM expressou a 
sua discordância no que respeita à eventual regu-
lamentação de ofertas, uma vez que a forma como 
a mesma está tratada é ofensiva da dignidade dos 
médicos.--
Outro indício da gravidade da situação presente, 
prende-se com a pressão que está a ser efetuada 
pelas Administrações dos Hospitais junto dos mé-
dicos, obrigando-os a assinar cláusulas inadmissí-
veis do ponto de vista de um Estado de Direito.--
Posto isto, retomou a matéria relativa aos Regu-
lamentos Internos referindo que a sugestão de 
se constituir uma nova Comissão encarregada de 
elaborar um documento-tipo poderá não levar a 
nada, pois durante mais de seis meses a Comis-
são Paritária desenvolveu trabalho nesta matéria, 
mas, na última reunião, em que se previa a sua 
aprovação final, por razões não compreensíveis tal 
não aconteceu. Por outro lado é inadmissível que, 
resultando da lei, a necessidade de aprovação de 
Regulamentos Internos e da sua negociação as 
Administrações alegando com a sua Autonomia 
enquanto EPE’s não cumpram essa mesma lei, 
quer porque os não aprovam, quer porque os apro-
vam e os sujeitam a homologação sem auscultar 
os Sindicatos correspondentes.--
Sobre a matéria relativa ao SIADAP a FNAM re-
feriu que, face aos dados de que dispõe, apenas 
12% dos profissionais têm objetivos individuais e 
competências de desempenho contratualizados, 
resultados que são da exclusiva responsabilidade 
das Administrações de cada estabelecimento, das 
Administrações Regionais de Saúde e da falta de 
coordenação da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I.P..--
Retomando novamente a palavra, o Senhor Basto-
nário da OM voltou a referir a situação da colega 
que tinha sido “despedida” do Centro Hospitalar 
de Leiria, EPE, para solicitar ao MS que, indepen-
dentemente da intervenção da Provedoria de 
Justiça, já requerida, emitisse ordens ao citado es-
tabelecimento no sentido deste a “(re)contratar”.--
Nesta sequência, e após a devida autorização, to-
mou a palavra o Presidente do Conselho Regional 
do Norte da OM, Dr. Miguel guimarães, que co-
meçou por referir ser fundamental, em nome da 
transparência que também deve ser exigida ao 
poder político, que o MS e o governo português re-
velem à OM e publicamente o contrato que existe 
com o governo cubano para a contratação de mé-
dicos. Muito tem sido dito na comunicação social 
e esta situação tem que ficar definitivamente es-
clarecida. De resto, referiu, não consegue entender 
porque é reiteradamente esquecida a proposta da 
OM para contratar médicos especialistas em MgF 
aposentados que estão disponíveis para, por perío-
do limitado de tempo, e até serem formados novos 
especialistas em MgF, dar o seu contributo ao SNS. 
Tal como aconteceu no passado recente através do 
Decreto-Lei 89/2010.--
Prosseguindo, lembrou que o diploma em dis-
cussão sobre a formação médica especializada, 
matéria absolutamente essencial para a OM, 
ainda estava longe de corresponder às propostas 
apresentadas pela OM. E que a OM não aceitaria 
a diminuição da qualidade da formação médica 
durante os internatos médicos.--
Relativamente ainda à formação, reforçou a posi-
ção da OM no que se refere à formação pré-gra-
duada. É inaceitável que não sejam respeitadas as 
capacidades formativas das Escolas Médicas e ab-
solutamente incompreensível, num país que teve 

necessidade de recorrer a assistência financeira 
externa, que continue a existir uma percentagem 
de vagas, no acesso aos cursos de Medicina, exclu-
sivamente destinadas a licenciados.--
Continuando, o Dr. Miguel guimarães referiu não 
entender a dificuldade de enquadrar juridica-
mente o acto médico, de acordo com a proposta 
devidamente fundamentada já apresentada há 
muito tempo pela OM, dado estarmos perante 
um imperativo Constitucional para melhor servir 
os doentes. De resto, a segurança, a qualidade e a 
responsabilidade do exercício da Medicina obriga 
a preservar as competências médicas designada-
mente perante outras profissões da área da Saú-
de.--
Relativamente ao projeto de “Código de Ética” pro-
posto disse ser absolutamente inaceitável na me-
dida em que não respeita a liberdade de expressão 
das pessoas, não respeita o Código Deontológico 
da OM e não respeita os doentes. Qualquer “Có-
digo de Ética” na área da Saúde deve sempre res-
peitar e colocar os interesses dos doentes acima 
de todos os outros, incluindo os das instituições. 
Além disso, a prevenção da corrupção não se faz 
‘escondendo’ as deficiências, insuficiências e ir-
regularidades do SNS, mas, pelo contrário, dando 
conta das mesmas às autoridades competentes 
e nomeadamente à OM e aos SM. E se a situação 
for grave, e não for resolvida, a divulgação pública 
pode ser um imperativo ético no sentido de pro-
teger direitos dos cidadãos Constitucionalmente 
consagrados.--
Prosseguindo, lembrou a necessidade de respeitar 
a Carreira de Medicina do Trabalho consagrada 
na legislação sobre as Carreiras Médicas (DL 176 
e 177/2009) e o conteúdo funcional da Carreira 
de Medicina geral e Familiar. Por isso, a Portaria 
112/2014 deve ser revogada e construída à luz dos 
princípios enunciados. Da mesma forma, a Por-
taria 82/2014 deve ser imediatamente revogada, 
porque está indevidamente fundamentada, e 
mais não faz do que destruir os cuidados de saúde 
de proximidade e acentuar as assimetrias no aces-
so aos cuidados de saúde já existentes. Qualquer 
reforma do SNS deve iniciar-se pela base e nun-
ca pelo topo, e tratando os doentes e os médicos 
como pessoas e não como apenas como números. 
E deve respeitar o código genético do SNS. E é fun-
damental discutir previamente as necessidades 
das populações, as necessidades de médicos por 
especialidade e por serviços, a necessidade da exis-
tência de experiência crítica sobre as patologias 
tratadas, as redes de referenciação, os centros de 
referência, etc.--
Finalmente, sobre a PEM, o Dr. Miguel guimarães, 
e em face das afirmações do MS de que só existi-
riam 5 queixas de médicos relativamente ao fun-
cionamento da aplicação, convidou o Prof. Doutor 
Henrique Martins para, querendo, estar presente, 
durante um curto período de tempo, na reunião 
geral de médicos em 11 de junho no Porto, para per-
ceber melhor qual o sentimento geral dos médicos 
sobre esta matéria.--
Concluiu ser necessário plasmar em acta de en-
tendimento os pontos sobre os quais é possível 
existir um acordo formal entre o MS e as organi-
zações médicas.--
Seguidamente, tomou a palavra o MS para refe-
rir que o sentimento de que há uma degradação 
do SNS e da imagem dos médicos é contrário às 
intenções do MS, referindo, ainda, que, neste âm-
bito, a linguagem do MS contrasta, bastante, com 
aquela que é utilizadas particularmente pelas 
organizações médicas. A postura construtiva e de 
reconhecimento dos médicos como pilar do nos-

so sistema de saúde vai ser reafirmada, acresce, e 
para que não restem quaisquer dúvidas, a dispo-
nibilidade para tomar as atitudes que contribuam 
para a definitiva clarificação dos propósitos do MS 
de confiança nos médicos, no SNS e no sistema de 
saúde português.--
Aproveitando esta intervenção, o Senhor Bastoná-
rio da OM insistiu que aguardava uma resposta à 
questão colocada sobre a notícia divulgada pelo 
Correio da Manhã a respeito dos médicos “inadap-
tados”, ao que o MS de imediato respondeu desco-
nhecer a fonte, acrescentando que há um conjun-
to de notícias que servem apenas para criar ruído, 
mas que não correspondem à realidade.--
Continuando na síntese das conclusões da reu-
nião, o MS referiu que, no que respeita à possível 
divulgação dos relatórios da Inspeção-geral das 
Atividades em Saúde (IgAS), não parece que os 
mesmos devam, em termos gerais, ser divulgados 
à semelhança do que acontece com qualquer ou-
tra inspeção.--
Procurando responder à afirmação de que o hospi-
tal público está a “morrer”, o MS referiu que, se tal 
não aconteceu, é porque o governo em três anos 
“injetou” mais de dois mil milhões de euros, além 
dos contratos programa anuais no sentido de re-
solver algumas das situações existentes. É, assim, 
notório que o governo tem procurado adotar as 
medidas necessárias para que os estabelecimen-
tos de saúde consigam prestar bom trabalho no 
âmbito desta crise económica tão acentuada.--
Relativamente à matéria que respeita à reforma 
hospitalar a importância do tema para o MS é 
evidente, sendo disso prova a disponibilidade para 
promover uma reunião sobre esse tema em con-
creto conforme previsto na reunião de 30 de abril 
com os Sindicatos.--
Seguidamente, em resultado de uma afirmação 
da FNAM, que dava nota de uma degradação do 
SNS, o MS reconheceu a existência de vários pro-
blemas, muitos deles estruturais e de várias neces-
sidades, mas, continuou, temos que olhar também 
para os dados que podemos retirar da evolução 
que tem vindo a procurar conseguir-se, veja-se, 
como exemplificou o aumento da esperança de 
vida, a diminuição da mortalidade infantil, a di-
minuição do tempo de espera para cirurgias em 
geral, a realização do maior número de sempre de 
transplantes pulmonares e cardíacos, entre outros, 
que são demonstrativos da evolução positiva do 
sistema de saúde e, em particular, dos serviços que 
se integram no SNS.--
Sobre as “ofertas”, o MS salientou que a maior par-
te dos países tem legislação sobre esta matéria e 
que igualmente fixa valores a considerar. Referiu 
ainda que o documento em causa não se dirige 
especificamente aos médicos, mas a todos os tra-
balhadores dos serviços e organismos no âmbito 
do MS. No entanto, o Ministério entende que a re-
gulamentação essencial deve, tal como já previsto 
na legislação em vigor, sobre “ofertas” com origem 
institucional ou de empresas do sector, e não sobre 
ofertas simbólicas.-
Relativamente aos Estatutos da OM, reconheceu 
a necessidade de ser realizada a sua análise e dis-
cussão. Afirma que a OM tem razão em várias ma-
térias, mas não em outras. A OM não é provedora 
dos doentes e tem uma função clara, delegada 
pelo estado.--
Sobre a regulamentação da Podologia, e face à 
preocupação anteriormente exposta pela OM, 
o MS relembrou que a lei em causa foi aprovada 
por unanimidade na Assembleia da República, 
admitindo, no entanto, que poderão existir aspe-
tos que careçam de análise pontual a desenvolver 
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em conjunto com os deputados à Assembleia da 
República.--
No que diz respeito ao Enfermeiro de Família, o 
MS salientou que o projeto de diploma prevê, con-
forme pretendido pela Ordem dos Médicos, que 
a coordenação da equipa multidisciplinar onde 
se insere o enfermeiro de família continue a ser 
da competência do médico conforme previsto na 
legislação existente.--
Quanto às terapêuticas não convencionais, o MS 
referiu entender a preocupação evidenciada pela 
OM, informando que o MS também entende que 
nenhuma dos profissionais das áreas das medici-
nas convencionais deve utilizar o título de médico, 
havendo também aqui acordo com a posição da 
OM.-- 
No que concerne à carência de capacidades forma-
tivas em determinadas especialidades, o MS refe-
riu estar em causa matéria essencial suscetível de 
colocar em causa o regular funcionamento dos es-
tabelecimentos de saúde, uma vez que, por exem-
plo, sem anestesistas, não há possibilidade de re-
alizar as cirurgias necessárias atempadamente.--
Tomando novamente a palavra, a FNAM referiu 
que a situação causada à dirigente sindical Vitó-
ria Martins demonstra a boa-fé negocial por que 
sempre se pautou, uma vez que nunca imaginou 
vir a ser possível aproveitar desta forma o “perío-
do experimental” na sequência de um concurso 
público. Revistas as questões suscitadas pelos 
Sindicatos entende que, nesta reunião, estas não 
lograram alcançar respostas suficientemente sa-
tisfatórias.--
Em face do exposto, lamenta a FNAM, mas não lhe 
resta outra alternativa que não seja decretar greve 
para os próximos dias 8 e 9 de julho, greve que po-
derá, todavia, ser desconvocada, até 24 horas antes 
da sua realização, como já sucedeu no passado, se, 
entretanto, houver respostas concretas às reivindi-
cações apresentadas.--
Perante esta afirmação, o SIM tomou a palavra 
para referir que, do seu ponto de vista, o diálogo 
e a negociação devem continuar a constituir o 
mecanismo privilegiado para encontrar soluções. 
Assim, reitera a sugestão inicialmente apresenta-
da no sentido de se materializar em ata a posição 
assumida pelo MS.--
Registando, ainda, positivamente, a disponibilida-
de manifestada pelo MS em voltar a reunir dentro 
de, aproximadamente, um mês conforme propos-
to. --
Atendendo ao facto de um dos temas se relacionar 
com a Portaria n.º 112/2014, de 23 de maio – Me-
dicina do Trabalho versus conteúdo funcional do 
médico especialista em MgF – o Diretor-geral da 
Saúde leu um parecer do Professor Doutor Carlos 
Silva Santos, Coordenador do Programa Nacional 
de Saúde Ocupacional e especialista em Saúde 
Pública e Medicina do Trabalho, que diz não ver 
inconveniente que os médicos de medicina geral 
e familiar possam organizar a prestação de cuida-
dos de saúde primários do trabalho nos termos 
previstos na Portaria n.º 112/2014, uma vez que não 
se trata de Medicina do Trabalho, mas sim cuida-
dos prestados a nível da relação do médico de fa-
mília com o seu doente (que também é trabalha-
dor), sublinhando, nessa sequência, que estava em 
causa o parecer de um especialista e que, cumula-
tivamente, tinha funções dirigentes no âmbito do 
Conselho Regional do Sul.--
Perante esta afirmação, o Dr. Jaime Teixeira Men-
des, Presidente do Conselho Regional do Sul, ripos-
tou que o Professor Doutor Silva Santos terá dado 
o seu parecer na qualidade de técnico da Direção-

-geral de Saúde e nunca poderia ter dado como 
dirigente do CRS, visto por um lado ser Presidente 
de uma distrital, Lisboa-Cidade, e por outro essa 
portaria tinha tido a rejeição por parte deste Con-
selho, comparando-a com o antigo cartão de sani-
dade dos feirantes do tempo do Estado Novo.--
Em complemento o Senhor Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde referiu que não 
existe qualquer violação do conteúdo funcional 
dos especialistas em MgF, conclusão que pode 
alcançar-se mediante uma leitura mais atenta do 
diploma, de onde decorre que não existe qualquer 
aumento da lista de utentes, pretendendo-se, em 
termos práticos, materializar o que tem sido efe-
tuado.--
Retomou, novamente, a palavra a FNAM, através 
do Dr. Henrique Botelho, para referir que o que 
se pretende em relação aos pontos em discussão 
é uma posição global e inequívoca do MS. Tal de-
corre de se terem passado cerca de 18 meses de 
reuniões, sentindo os Sindicatos, em geral, que as 
mesmas “correram bem”, sem que depois se vis-
lumbrem os efeitos adequados. grande parte da 
matéria acordada, e mesmo publicada, não é colo-
cada em execução por parte dos órgãos centrais e 
regionais do ministério. Por outro lado, ao mesmo 
tempo que se mantêm negociações com os sindi-
catos, o ministério da saúde divulga relatórios e 
faz publicar portarias e despachos sobre matérias 
de incidência sindical, sem prévio conhecimento, 
negociação ou simples auscultação.--
Neste sentido, é indispensável saber qual é a posi-
ção do MS: dar cumprimento às matérias negocia-
das ou ficar-se apenas pelos formalismos.--
É preciso reconhecer que são os médicos que 
andam desmotivados, frustrados, tristes, mas 
também indignados e por vezes revoltados, os 
mesmos que fazem com que Portugal tenha um 
Serviço Nacional de Saúde que é dos melhores do 
mundo.--
Quanto à greve anunciada será, como foi referido, 
convocada, mas, uma vez que não são pessoas 
inflexíveis, a sua desconvocação depende do MS.--
O MS recordou o muito que tem sido feito desde 
a assinatura do Acordo com os Sindicatos Mé-
dicos, em prol dos profissionais desta carreira, e 
sucintamente: benefícios concretos que os mes-
mos obtiveram designadamente e em síntese: (i) 
o muito que foi feito nos últimos 19 meses, após 
quase 4 meses de centenas de horas negociais que 
culminaram num Acordo inédito no País e na UE, 
sobretudo tendo presente o MoU e a situação de 
emergência que então vivíamos e a necessidade 
de uma atuação cautelosa para os próximos anos, 
(ii) a reposição da carreira médica, a valorização sa-
larial por contrapartida à uniformização do horá-
rio das 40 horas semanais e redefinição do limite 
de 18 horas para trabalho na urgência, ao aumen-
to do número de utentes por médico de família e 
nova organização do trabalho hospitalar, matérias 
que eram reclamadas há anos pelas organizações 
representativas e que nunca tiveram uma solução 
prática e consubstanciada em legislação, nego-
ciada e apoiada pelos Sindicatos Médicos, (iii) os 
sistemáticos concursos para ingresso dos recém-
-especialistas no SNS, na totalidade do número de 
saídas do Internato, (iv) a resolução de problemas 
com concursos de progressão que perduravam há 
anos, (v) a abertura, de há muito reclamada, para 
concursos de progressão na carreira e designada-
mente para assistentes graduados séniores (che-
fes de serviço), (vi) o funcionamento normal das 
Comissões Paritárias e (vii) o esforço para a norma-
lização da avaliação dos profissionais da carreira 
médica (SIADAP).--

Por outro lado, não podia deixar de salientar que 
do vasto conjunto de pontos enunciados pelos 
Sindicatos, foi manifestada a imediata aprovação 
por parte do MS, relativamente a um número mui-
to significativo não pretendendo, por isso, para já, 
accionar o mecanismo de greve.--
Reiterando não prever a realização de uma greve, o 
SIM referiu que espera que a negociação e diálogo 
se mantenham em linha com os compromissos 
assumidos nesta reunião.--

A título de síntese:--
a) O Ministro da Saúde manifestou o seu acordo 
relativamente a diversos pontos dos 23 pontos 
apresentados pelos Sindicatos Médicos;- 
b) Relativamente a outros pontos, o MS manifes-
tou a sua disponibilidade para analisar as matérias 
em aberto, designadamente através da realização 
de novas reuniões ou de constituição de comis-
sões especializadas ou de acompanhamento no 
âmbito de outras que já se encontram em funcio-
namento;--
c) Também no que respeita aos temas apresenta-
dos pela Ordem dos Médicos, expressas no memo-
rando apresentado, o Senhor Ministro da Saúde 
manifestou o seu acordo relativamente a diversas 
das questões suscitadas--
d) A Ordem dos Médicos referiu que era importan-
te receber, formalmente, as conclusões da reunião 
em curso, para serem tomadas decisões pelas or-
ganizações representativas dos médicos.--
e) Por parte da FNAM foi, ainda assim, decidido 
manifestar a intenção de decretar uma greve 
para os próximos dias 8 e 9 de julho, uma vez que, 
perante questões objetivas, aguarda respostas e 
compromissos e não intenções.--
f) Quanto ao SIM foi registada a posição assumi-
da pelo Senhor Ministro da Saúde que, inequivo-
camente, se mostrou disponível para continuar a 
dialogar no sentido de se encontrarem soluções 
que melhor salvaguardem os interesses de todos, 
razão pela qual entendeu, igualmente, manifestar 
a sua disponibilidade para prosseguir com a me-
todologia até aqui desenvolvida, ou seja continu-
ar a reunir, dialogar e desenvolver trabalho, não 
pretendendo por isso, acionar o mecanismo de 
greve.--
Finda a reunião, e nada mais havendo a tratar foi a 
mesma encerrada pelas vinte e uma horas.--

Pelo Ministério da Saúde
Dr. Paulo Moita de Macedo
Ministro da Saúde
Pela Ordem dos Médicos
Prof. Doutor José Manuel Silva
Bastonário
Pela FNAM
Dr. Merlinde Madureira
Presidente da Comissão Executiva
Pelo SIM
Dr. Jorge Paulo Roque da Cunha
Secretário-geral

Ministério da Saúde, 

6 de junho de 2014 n
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Denúncia De  
problemas no sns 
conferência de 
imprensa do crnoM 
focada nos problemas do 
distrito de Bragança
[16 De junho]

BrAgAnçA 
teM 
sAúde no 
verMelho

na primeira conferência de 
imprensa agendada pelo 
Conselho Regional do norte 
da ordem dos Médicos para 
denunciar as insuficiên-
cias do serviço nacional de 
saúde, o distrito de bragança 
foi colocado na agenda medi-
ática. o facto de o serviço de 
urgência médico-cirúrgica 
do Hospital de Mirandela 
(Uls nordeste) estar, na prá-
tica, a operar como unidade 
básica, foi a exposição mais 
grave, mas outras situações, 
como o subfinanciamento e 
a falta de médicos também 
mereceram destaque. 
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Na teoria, o serviço de ur-
gência do Hospital de Mi-
randela é uma Urgência 
Médico-Cirúrgica (UMC). 

Na prática, pelo facto de não dispor de 
dois cirurgiões gerais e de uma equipa 
de anestesia 24 horas por dia, funciona 
como urgência básica. Acresce a esta re-
alidade, que a taxa moderadora cobrada 
aos utentes corresponde ao valor esti-
pulado numa UMC: 18,05 euros [a taxa 
numa urgência básica é 15,47 euros]. Para 
o presidente do CRNOM, trata-se de “um 
erro grave, uma deficiência que urge rapi-
damente corrigir”. “As soluções são dotar 
o hospital com os meios suficientes para, 
de facto, poder ter uma UMC, ou desclas-
sificar a urgência para básica. Penso que 
primeira faria mais sentido”, alertou. 
Esta foi uma das denúncias que marca-
ram a conferência de imprensa do CR-
NOM, realizada a 16 de Junho. A apre-
sentação pública surgiu na sequência do 
compromisso inscrito no Memorando 
de Exigências de expor à comunicação 
social um conjunto de insuficiências no 
Serviço Nacional de Saúde em cada uma 
das regiões do país. 
O CRNOM aproveitou a oportunidade 
para tornar público o relatório da visita 
efectuada ao distrito de Bragança, onde 
constam constrangimentos graves à orga-
nização dos serviços e à actividade assis-
tencial na área de referenciação da ULS 
Nordeste. Além da urgência de Miran-
dela, Miguel Guimarães lembrou que os 
doentes são obrigados a percorrer longas 

distâncias sem direito a transporte hospitalar com-
participado. “Pessoas carenciadas ficam a 30, 60 ou 
mais quilómetros de casa e não têm como regressar. 
Uma viagem de regresso pode custar 150 euros de 
táxi”, exemplificou o dirigente. 
A falta de profissionais é outra das carências gra-
ves da região. Especialidades como Neurologia, 
Ginecologia/Obstetrícia e Nefrologia são deficitá-
rias, tendo Miguel Guimarães dando o exemplo 
de que “existe apenas uma nefrologista para todo 
o distrito”. Acresce o problema estrutural do sub-
-financiamento, dado que a capitação atribuída à 
ULS Nordeste é “significativamente menor” do que 
a atribuída a outras regiões semelhantes. Miguel 
Guimarães recordou, a propósito, que aquela uni-
dade recebe “menos 104 euros do que a ULS Norte 
Alentejano”, apesar de cobrir mais 912 quilómetros 
quadrados de território. “Bragança deve ser uma 
região acarinhada”, defendeu. 
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médicos “inadaptados”
O presidente do CRNOM aproveitou a conferência 
de imprensa para desmentir a notícia divulgada 
pelo Correio da Manhã, que apontava para a exis-
tência de 3000 médicos com certidões de inadapta-
ção informática. Estas declarações são emitidas pela 
Ordem aos profissionais que, comprovadamente, 
não estão habilitados a recorrer às plataformas de 
prescrição electrónicas. De acordo com Miguel 
Guimarães, o número apontado pelo jornal não 
pode corresponder à verdade, uma 
vez que, anunciou, “foram emiti-
das e validadas 81 declarações de 
inadaptação” na SRNOM desde 
que a legislação entrou em vigor. 
Destes médicos, “83% têm mais de 
65 anos”.

inteRnos espeRam 
concuRsos
Uma das denúncias mais relevan-
tes apresentadas pelo CRNOM 
nesta conferencia de imprensa foi 
o atraso na concretização do pro-
cesso de recrutamento previsto 
pelo Despacho n.º 7007-A/2014. 
Este documento, publicado a 27 de 
Maio, abria um conjunto de vagas 
significativo para a especialidade 
de Medicina Geral e Familiar, mas 
a sua materialização estava de-
pendente das Administrações Re-
gionais de Saúde (ARS) que não 
deram deferimento no prazo má-
ximo de cinco dias úteis que estava 
previsto. “O prazo terminou no dia 
4 de Junho e nenhuma ARS publi-
cou as vagas e os membros dos jú-
ris”, acentuou Miguel Guimarães, 
recordando que, neste momento, 
estão 83 médicos recém-especia-
listas em MGF à espera de colo-
cação. n

denÚncias:
om ReceBeu 89 
denúncias
em apenas 
cinco dias
denuncias@nortemedico.pt



Denúncia De  
problemas no sns 
conferência de 
imprensa do crnoM
[30 De junho]

IrregulArIdAdes 
eM BArcelos e no 
centro hospItAlAr 
póvoA de vArzIM/
vIlA do conde 

na segunda conferência de 
imprensa para apresentação 
das denúncias reportadas 
pelos médicos, o Hospital de 
barcelos e o Centro Hospi-
talar póvoa de Varzim/Vila 
do Conde estiveram em des-
taque. na unidade de bar-
celos, o Conselho Regional 
do norte (CRnoM) tomou 
conhecimento de que a ur-
gência pediátrica tem apenas 
um especialista a tempo in-
teiro. no centro hospitalar 
existem 400 doentes à espera 
de consulta na especialidade 
de cirurgia vascular. 
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O serviço de urgência pediátrica do 
Hospital de Barcelos, que tem um 
atendimento médio diário de 60 
crianças, conta com apenas um espe-

cialista com horário completo desde o início do mês 
de Junho de 2014. A equipa, normalmente consti-
tuída por dois pediatras e um tarefeiro, especialista 
em Medicina Geral e Familiar (MGF), já havia sido 
reduzida em Abril, quando o colega de MGF foi reti-
rado. A partir de 1 de Junho, restou um pediatra na 
urgência com horário de 12 horas. 
Esta foi uma das situações reportadas pelos médicos 
inscritos na Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos através do correio electrónico denun-
cias@nortemedico.pt e apresentadas pelo Conselho 
Regional (CRNOM) na segunda conferência de im-
prensa expressamente realizada com este fim, a 30 
de Junho. 
Relativamente àquela unidade hospitalar, Miguel 
Guimarães assinalou que a própria urgência geral 
“muitas vezes funciona apenas com um clínico ge-
ral”, quando estão previstos três, tornando 
o tempo de espera “insuportável” para os 
doentes. “Chegam a esperar entre cinco a 
sete horas”, sublinhou. A esta realidade, 
acresce a saturação do quadro de consul-
tas e cirurgias no serviço de Ortopedia, 
onde três especialistas e um médico em 
regime de prestação de serviços têm de as-
segurar toda a actividade assistencial. De 
acordo com o presidente do CRNOM, “os 
doentes traumatizados aguardam, muitas 
vezes, mais de uma semana para serem 
tratados” e as cirurgias programadas “são 
sucessivamente adiadas”. Ainda neste caso 
particular, Miguel Guimarães contestou o 
facto de os doentes ortopédicos “ficarem 
entregues à instituição” no período entre 
as 20 e as 8 horas da manhã, dado que os 
“pós-operatórios imediatos de cirurgias in-
vasivas, como artroplastias ou revisões de 
artroplastias” não contam com “o apoio de 
um especialista de ortopedia”. “A limitação 
nos quadros tornou prática habitual a rea-
lização de cirurgias com apenas um cirur-
gião presente. O ajudante fica na consulta 
externa. Esta prática já se estendeu à cirurgia de 
ambulatório de ortopedia e otorrinolaringologia”, 
lamentou o presidente do CRNOM. 
No dia seguinte à conferência de imprensa, o pre-
sidente do Conselho de Administração do Hospital 
de Barcelos, Fernando Marques, reconheceu a ve-
racidade das denúncias efectuadas e admitiu que 
a “enorme escassez’’ de médicos naquela unidade 
“poderá, eventualmente levar a algumas práticas 
menos aconselháveis “.

400 doentes em espeRa 
A segunda unidade destacada pelo Conselho Re-
gional foi o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/
Vila do Conde. Neste agrupamento foi rescindido o 
contrato com o único cirurgião vascular disponível 
no final de 2013, tornando necessário cessar a refe-
renciação de doentes para a referida especialidade. 
De acordo com Miguel Guimarães, não só não a 
referenciação não foi controlada, como em Janeiro 
deste ano “havia mais de 400 consultas marcadas 
para cirurgia vascular até final do ano e mais de 
100 doentes estavam inscritos para cirurgia”. “Em 
Junho, o problema destes doentes continua por re-
solver”, assegurou. 
No mesmo hospital, verificou-se uma situação de 
incumprimento sucessivo com a empresa de ima-
giologia/radiologia prestadora de serviços, levando 
a que esta suspendesse o contrato. Numa primeira 
fase, a empresa deixou de enviar os exames ao hos-
pital e, mais recentemente, começou a devolvê-los 
através de pagamento à cobrança. 

“desatino” no 
ministéRio 
Miguel Guimarães apro-
veitou a conferência de 
imprensa para contestar a 
publicação do Despacho n.º 
8175-A/2014, que insiste 
no modelo de “concurso 
fechado” e que tem a par-
ticularidade de entrar em 
conflito com outra legisla-
ção controversa: a Portaria 
82/2014 que define a re-
classificação das unidades 
hospitalares do Serviço 
Nacional de Saúde. Tudo 
porque, o concurso referido 
abre um conjunto de va-
gas por especialidade que, 
a cumprir-se a portaria da 
reforma hospitalar, estão 
condenadas a ser extintas 
em determinadas unida-

des. Um exemplo: a vaga que abriu para Urologia no 
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, um dos serviços 
“riscados” pelo Ministério da Saúde. 
Miguel Guimarães mostrou não perceber “o que a 
tutela anda a fazer” nesta matéria e considerou este 
exemplo “uma prova do desatino que está a condu-
zir este Ministério”. “Esta contradição legislativa só 
vem reforçar a ideia de que a Portaria 82/2014 tem 
de ser rapidamente alterada”, concluiu. n
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CENtro	
HosPitalar	
dE	são	João

ruptura 
coM o 
Ministério 
da saÚde

texto	Nelson Soares

a demissão de todas as chefias 
intermédias, clínicas e não clí-
nicas, do Centro Hospitalar de 
são João provocou uma onda 
de choque no serviço nacional 
de saúde (sns). pela primeira 
vez, um hospital de referência 
assumia a existência de pro-
blemas na gestão clínica e na 
prestação de cuidados. após 
a ruptura anunciada, o Mi-
nistério da saúde conteve 
as demissões até 15 de Julho, 
apresentando diversas contra-
partidas. o CRnoM mostrou-se 
solidário com os profissionais 
e considerou que esta posição 
deve servir de exemplo a outras 
unidades. entretanto, a tutela já 
desbloqueou a maior parte das 
reivindicações. 
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«UM EXEMPLO A SEGUIR  
EM DEFESA DO SNS»

A notícia abalou o sector da Saúde: 58 
direcções de serviço e oito unidades 
autónomas de gestão (UAG) da maior 
unidade hospitalar do Norte apresenta-

ram o seu pedido de demissão no dia 19 de Junho, 
em resultado de um volume crescente de problemas 
na gestão clínica. Falta de profissionais, bloqueio de 
verbas para aquisição de equipamentos e materiais 
e o crónico subfinanciamento, com acentuada dis-
criminação face a hospitais com resultados opera-
cionais inferiores, foram as razões 
fundamentais que 
conduziram à ruptura 
com o Ministério da 
Saúde (ver página 50). 
Ao Jornal de Notícias, 
alguns directores de-
missionários assumiram 
uma situação de “pré-
-ruptura” numa unidade 
que fechou o último ano 
com resultados positivos 
de 130 mil euros. “Consi-
derámos que deixamos de 
ter condições para respon-
der, com ética e respeito, 
às necessidades de cortes. 
Não é uma birra, nem uma 
luta política”, sintetizou 
Agostinho Marques, direc-
tor do serviço de Pneumolo-
gia. Guilherme Macedo, di-
rector de Gastroenterologia, 
considerou que “foram ultra-
passados os limites do razoá-
vel”. “Estamos exauridos. É o 
momento de mudar de rumo”, 
acrescentou. 
O Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 

crnoM
subscreveu 
iniciativa das 
chefias do são João

(CRNOM) mostrou-se solidário com a posição as-
sumida pelas chefias clínicas e não clínicas do Cen-
tro Hospitalar de São João (CHSJ). Em comunicado, 
no dia 20 de Junho (ver caixa nas páginas seguin-
tes), o CRNOM elogiava o facto de este grupo de 
profissionais ter ignorado a famosa “Lei da Rolha” 
e ter priorizado os interesses da população: “Em 
primeiro lugar os Doentes e depois a instituição”. 
No documento podia ainda ler-se uma saudação 
aos médicos que, no cumprimento do seu Código 
Deontológico, exerceram o dever de “denunciar à 
Ordem dos Médicos as irregularidades, deficiên-
cias e insuficiências que possam colocar em risco 
a saúde dos doentes e dos médicos”. “Na defesa dos 
princípios constitucionais que devem reger o País”, 
acrescentou o CRNOM, “reclama-se do poder polí-
tico equidade no acesso aos cuidados de saúde para 
todos os portugueses, equidade no financiamento, 
respeito pelas necessidades de recursos humanos, 
e um plano de reforma hospitalar que respeite as 
necessidades da população e possibilite o desen-
volvimento do plano estratégico de cada hospital 
de acordo com os princípios da transparência, 
da concorrência pela qualidade e da medicina de 
proximidade”. 
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“Quem cumpRe deve seR pRemiado” 
A demissão das chefias intermédias do CHSJ mo-
tivou uma surpreendente reacção do primeiro-
-ministro, na sessão parlamentar de 20 de Junho. 
Pedro Passos Coelho compreendeu a posição dos 
profissionais e reconheceu legitimidade à contesta-
ção, assumindo que “os problemas existem” e que 
o Governo “não mete a cabeça na areia”. O gover-
nante reconheceu o “trabalho notável” que o CHSJ 
e outros hospitais do Norte estão a fazer em prol 
da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, 
não deixando de sublinhar que o “problema tem 
dezenas de anos” e se prende com o facto de alguns 
hospitais deixarem “resvalar as contas” enquanto 
outros cumprem as metas. “Quem cumpre deve ser 
premiado””, assumiu o primeiro-ministro. 
De imediato, o Ministério da Saúde agendou uma 
reunião com o Conselho de Administração (CA) 
do CHSJ e procurou ir ao encontro das principais 
reivindicações da estrutura liderada por António 
Ferreira. O encontro decorreu a 20 de Junho e no 
dia seguinte foi anunciado um compromisso, com 
garantias favoráveis às pretensões das direcções dos 
serviços e das UAG. De acordo com o presidente do 
CA, houve um “reconhecimento de dificuldades 
que se vinham acumulando, em relação às quais 
o Ministério propôs soluções”. Estas soluções, de 
acordo com António Ferreira, verificaram-se a dois 
níveis. Por um lado, medidas de carácter conjuntu-

ral, que respondem a necessidades ur-
gentes como a contratação de pessoal e 
a aquisição de equipamentos médicos 
e informáticos carentes de substituição. 
Por outro, foram apresentadas garantias 
de ordem estrutural, que vão no sentido 
de obter maior autonomia de gestão. 
As chefias demissionárias aceitaram as 
garantias apresentadas pela tutela e com-
prometeram-se a manter funções até 15 
de Julho, data limite para apresentação 
de resultados concretos por parte do mi-
nistro da Saúde. 

“exempLo a seGuiR”
Em declarações ao Jornal de Notícias, 
o presidente do CRNOM, Miguel Gui-
marães, considerou que a atitude dos 
responsáveis do “São João” confere legi-
timidade a outros hospitais para “faze-
rem o mesmo”. Em posição oficial, divul-
gada a 23 de Junho (ver caixa na página 

ao lado), o Conselho Regional reforçava a ideia ao 
identificar, neste caso, “um exemplo que deve ser 
seguido por todos aqueles hospitais que possam 
estar nas mesmas condições”. “O CHSJ tem sido 
reiteradamente considerado um hospital de referên-
cia no panorama nacional, quer ao nível da gestão 
quer ao nível do desempenho. Se o CHSJ vem pu-
blicamente reconhecer a existência de problemas 
potencialmente graves que podem colocar em risco 
a qualidade dos cuidados de saúde, o que estará 
a acontecer nos outros hospitais portugueses não 

“Hospitais 
legitimados para 
fazer o mesmo”

deverá ser muito diferente”, denunciou o CRNOM. 
Miguel Guimarães reforçaria a ideia na conferência 
de imprensa de 30 de Junho (ver página 42). 

contRatações e veRBas em atRaso
No primeiro dia de greve dos médicos, o presidente 
do CA do CHSJ anunciou que os problemas que 
estiveram na origem das demissões estavam todos 
“praticamente resolvidos”. Pouco depois, o Jornal 
de Notícias anunciava os primeiros resultados con-
cretos para a unidade hospitalar, com a garantia de 
que a Administração Central do Sistema de Saúde 
iria pagar facturas pendentes na ordem dos 120 
milhões de euros, permitindo que a administração 
regularizasse pagamentos a fornecedores. A notícia 
dava conta ainda da contratação de novos médicos 
especialistas e da manutenção de 24 médicos que 
terminaram recentemente o internato na institui-
ção. Por fim, estava contemplada uma das medidas 
inscritas no plano estratégico do CHSJ: o encerra-
mento da Urgência Básica do Hospital de Valongo 
(segunda unidade funcional do agrupamento). 
A 15 de Julho, prazo limite estabelecido pelas lide-
ranças demissionárias, António Ferreira assumiu 
que as “questões mais problemáticas relacionadas 
com a manutenção de equipamentos estão resolvi-
das, bem como alguns aspectos dos recursos huma-
nos”. Em declarações ao Público, o administrador 
dava como certa a aprovação do Plano de Negócios 
2012-2015 até ao dia 20 de Julho. 
Convocados pelo Partido Socialista a comparece-
rem na Comissão Parlamentar de Saúde, os respon-
sáveis do CHSJ estiveram no Parlamento, a 16 de 
Julho, para discutir com os deputados o resultado 
das negociações com o Ministério. O presidente do 
CA garantiu, na altura, que já havia obtido autoriza-
ção da Secretaria de Estado da Saúde para contratar 
14 novos médicos, de um lote de 21 que a unidade 
necessita com urgência, e que se destinam às áreas 
de Cirurgia, Cuidados Intensivos, Hematologia Clí-
nica, Pediatria e Urgências. António Ferreira e o 
responsável financeiro do CHSJ, Amaro Ferreira, 
aproveitaram para contestar a “imparidade crónica” 
no financiamento do ‘São João’ e salientar que o 
Estado teria poupado 185 milhões de euros se os 
cinco hospitais de dimensão equivalente à do CHSJ 
tratassem os doentes com o mesmo custo. n



Em face do comunicado emitido pelo Conselho 
de Administração do CHSJ, em 21 de Junho, dando 
conta que as lideranças intermédias tinham ava-
liado favoravelmente as soluções propostas pela 
tutela, aguardando a concretização das mesmas 
até ao dia 15 de Julho, o Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos reforça publicamente os 
seguintes pontos: 
1. Embora tendo já recebido algumas denúncias so-
bre situações de deficiência, insuficiência ou irregu-
laridade que podem colocar em risco a saúde dos 
doentes e ou dos médicos, o CRN continua a aguar-
dar que lhe sejam comunicadas todas as situações 
que possam pôr em risco a qualidade da prestação 
de cuidados de saúde à população, salientando que 
esta é uma obrigação ética, deontológica, moral e 
cívica de todos os médicos; 
2. O CRN sublinha o facto de o Primeiro-Ministro 
de Portugal reconhecer explicitamente, na Assem-
bleia da República, que os profissionais de saúde do 
CHSJ têm razão, ou seja, reconhecer que a Saúde 
em Portugal não está no bom caminho; 
3. O Ministério da Saúde, através do seu Secretário 
de Estado, terá aceite as condições reclamadas pelo 
Conselho de Administração do CHSJ. Ou seja, o Mi-
nistério da Saúde vem reconhecer o que já todos 
sabemos há muito tempo: os cuidados de saúde 
estão a degradar-se rapidamente, e de forma irre-
versível, se a actual política de saúde se mantiver; 
4. Nos últimos anos, o CHSJ tem sido reiterada-
mente considerado um hospital de referência no 
panorama nacional, quer ao nível da gestão quer 
ao nível do desempenho. Se o CHSJ vem publica-
mente reconhecer a existência de problemas po-
tencialmente graves que podem colocar em risco 
a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos 
doentes, o que estará a acontecer nos outros hos-
pitais portugueses não deverá ser muito diferente. 
Provavelmente poderá até ser pior; 
5. O grupo de profissionais do CHSJ apontou um 
caminho para tentar resolver uma situação que 
começava a ser insuportável. E aparentemente vai 
ter sucesso. Um exemplo que deve ser seguido por 
todos aqueles hospitais que possam estar nas mes-
mas condições do CHSJ; 
6. Finalmente, não podemos deixar de reiterar a 
urgência em quebrar com o ciclo vicioso e precário 
que está a bloquear a Saúde em Portugal. Definiti-
vamente, a Saúde necessita de uma nova agenda 
política, que reforme o sistema privilegiando a qua-
lidade dos cuidados e colocando o cidadão no cen-
tro das prioridades. 

Porto, 23 de Junho de 2014 
O Conselho Regional do Norte da  
Ordem dos Médicos

O comunicado de imprensa divulgado ontem (19/06) 
pelo Conselho de Administração do CHSJ revelando 
que a qualidade na prestação de cuidados de saúde 
à população pode estar em risco, devido à política de 
saúde que tem sido implementada nos últimos anos, 
merece da parte do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRN) os seguintes comentários:
1. O CRN congratula-se pelo facto de um grupo de pro-
fissionais ter assumido uma posição clara e unânime 
na defesa da qualidade dos cuidados de saúde presta-
dos aos doentes;
2. Salienta a circunstância de, na defesa do interesse 
público e não da instituição, o mesmo grupo de profis-
sionais não ter adoptado a ‘Lei da Rolha’ que o Ministro 
da Saúde quer impor na Saúde. Em primeiro lugar os 
Doentes e depois a instituição;
3. O CRN manifesta publicamente a sua total solida-
riedade pela posição assumida por todos os serviços 
clínicos e não clínicos do CHSJ. Em particular, saúda 
vivamente todos os médicos, que, no cumprimento do 
seu Código Deontológico, têm o dever de denunciar 
à Ordem dos Médicos as irregularidades, deficiências 
e insuficiências que possam colocar em risco a saúde 
dos doentes e dos médicos;
4. O CRN aguarda que rapidamente lhe sejam comu-
nicadas todas as situações que possam pôr em risco 
a qualidade da prestação de cuidados de saúde à po-
pulação, salientando que esta é uma obrigação ética, 
moral e cívica de todos os médicos;
5. O CRN, na defesa dos princípios constitucionais que 
devem reger o País, reclama do poder político equi-
dade no acesso aos cuidados de saúde para todos os 
portugueses, equidade no financiamento, respeito 
pelas necessidades de recursos humanos, e um plano 
de reforma hospitalar que respeite as necessidades da 
população e possibilite o desenvolvimento do plano 
estratégico de cada hospital de acordo com os princí-
pios da transparência, da concorrência pela qualidade 
e da medicina de proximidade;
6. Finalmente, renovamos as nossas convicções de que 
é essencial romper com a visão de curto prazo. A visão 
da sustentabilidade ‘atrapalhada e cega’ a qualquer 
custo. A visão da diminuição imediata da despesa sem 
qualquer preocupação pelos danos colaterais. A visão 
que centra a Saúde nas finanças e não nos doentes. 
A visão que não respeita a dignidade das pessoas e 
limita a sua liberdade de expressão. A visão que não 
distingue o essencial do acessório. A visão que nos 
pode conduzir a um caminho sem retorno. Portugal já 
acumulou três anos de atraso e retrocesso na moder-
nização e desenvolvimento do seu SNS. Basta! Temos 
que saber encontrar nas nossas diferenças o caminho 
que nos une. Um exemplo a seguir.

Porto, 20 de Junho de 2014
O Conselho Regional do Norte da  
Ordem dos Médicos

centro 
hosPitaLar de 
são joão
UM eXeMplo a 
seGUiR eM deFesa 
do sns

demissões 
no centro 
hosPitaLar de 
são joão
o noRte na 
deFesa do sns
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CoMUNiCado	do	
CoNsElHo	rEGioNal	do	

NortE	da	ordEM	dos	
MédiCos

 23 Junho 

CoMUNiCado	do	
CoNsElHo	rEGioNal	do	

NortE	da	ordEM	dos	
MédiCos

 20 Junho 



As razões desta demissão conjunta rela-
cionam-se com:
- a qualidade na prestação de cuidados 
de saúde à população estar em risco;
- a desvalorização do Centro Hospitalar 
de São João e da sua missão no contexto 
da região e do país,
- impossibilidade da implementação do 
desenvolvimento estratégico do Centro 
Hospitalar de São João,
- impedimento da ação gestionária do 
Conselho de Administração e das estru-
turas intermédias de gestão do Centro 
Hospitalar, por via da centralização ad-
ministrativa, no que concerne a políticas 
de recursos humanos, investimentos, 
manutenção estrutural, infraestrutural 

Face às notícias veiculadas pelos meios 
de comunicação social, o Centro Hospi-
talar de São João informa:

Os responsáveis pelas oito unidades in-
termédias de gestão do Centro Hospi-
talar de São João (Unidades Autónomas 
de gestão de Medicina, de Cirurgia e de 
Urgência e Medicina Intensiva, Centros 
Autónomos de Medicina Laboratorial e 
de Imagiologia, Clínica da Mulher, Clínica 
de Psiquiatria e Saúde Mental e Hospital 
Pediátrico Integrado) e os 58 Diretores 
de Serviços clínicos e não clínicos decidi-
ram, em reunião efetuada na manhã do 
dia 19 de Junho, apresentar o seu pedido 
de demissão. 

comunicado de imPrensa
[ConselHo de adMinistRação]
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e de equipamentos e compras, que afe-
tará gravemente a prossecução da sua 
missão e a atividade assistencial, apesar 
de, reiteradamente, o Centro Hospita-
lar de São João apresentar resultados 
económico-financeiros positivos e resul-
tados clínicos e assistenciais ao nível dos 
melhores da Península Ibérica.

O Conselho de Administração do CHSJ 
concorda com as razões apresentadas 
e está solidário com as suas lideranças 
intermédias, tendo reportado esta situ-
ação à tutela.
Porto, 19 de Junho de 2014
O Conselho de Administração
Centro Hospitalar de São João, EPE

re
pe

rc
us

sã
o	

na
	C

om
un

ica
çã

o	
so

cia
l

Dossier especial: Contestação à Política de Saúde50



  Tiragem: 82937

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 26,65 x 30,73 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 54459797 20-06-2014

20.Jun.2014

01.JuL.2014

51



“A sAúde é 
uM vector 
IMportAnte de 
MudAnçA”

José eduardo Krieger 
MédiCo,	ProFEssor	E	
PrEsidENtE	da	aCadEMia	dE	
CiêNCias	dE	são	PaUlo
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que são mais conhecidas há algum tempo – patrocínios 
a feiras de ciência, utilização de instrumentos mais li-
gados a universidade e a museus –, sejam parte de uma 
mudança mais sistematizada. Hoje é necessário que o 
monitor ou professor domine uma série de instrumen-
tos para isso. Que não seja passado o conhecimento de 
forma meramente informativa. A ideia é que a pessoa 
esteja engajada, aprenda em grupo, pegue conceitos 
mais complexos de matemática ou física, mas não de 
maneira abstracta. Serem contextualizadas no dia-a-
-dia. Por exemplo, em matéria de transportes houve 
uma grande mudança no Porto com a construção do 
Metro. Como é que o aluno consegue perceber que a 
matemática, a física, o planeamento, deixa de ser uma 
equação abstracta e aparece em coisas do dia-a-dia da 
população? Esse é o desafio que temos hoje. 

A imagem que hoje se tem do Brasil é a de uma po-
tência emergente. Esse desenvolvimento económico 
tem reflexo no ensino e na educação? O cidadão 
brasileiro tem hoje melhor acesso à educação?
Essa é a grande dificuldade, sem dúvida alguma. Você 
pode crescer economicamente num curto período de 
tempo, mas você não muda a educação num curto pe-
ríodo de tempo. Precisa de uma geração. E convencer 
a classe política de que isso é fundamental é muito 
difícil, porque os investimentos que são feitos hoje não 

vão aparecer na próxima eleição. Vão aparecer 
na próxima geração. Dificilmente um político, 
por desejo próprio, vai fazer essas alterações. 
A sociedade precisa de se organizar para que a 
classe política atenda esse anseio. Isso requer 
um esforço concertado da sociedade. Um país 
com as características do Brasil, onde você 
tem dimensões continentais, problemas de 
distribuição de renda, pese os avanços que fo-
ram conseguidos nos últimos 20 anos, ainda 
torna esse problema da educação mais com-
plicado. O mundo não vai parar para que a 
gente faça esses ajustes. Você vai ter de ajustar 
à medida que as coisas estão a acontecer. O 
desafio é permanente. 

O Professor é médico de formação e está 
também sintonizado com os problemas da 
educação para a saúde e para a prevenção. 
O que se tem feito no Brasil a esse nível?
O que se observa hoje, a nível mundial, mas 
especificamente no Brasil, é que a Saúde é um 
óptimo vector. Você consegue, por meio da 
transformação da criança, ter um impacto no 
meio em que ela se insere. Na família. Você 
pega em questões como a obesidade ou o con-
sumo de tabaco e você começar a utilizar a 

criança como alvo e não o adulto, no sentido de a edu-
car e trazer os elementos da ciência precocemente. Às 
vezes é mais custo-efectivo. Não só porque ela pode 
começar a alterar o ambiente familiar, mas segura-
mente porque é ela que vai garantir a próxima geração. 
É algo que até muito recentemente não era percebido 
no Brasil. O que se fazia era mudar o adulto para alterar 
a criança. Hoje já existe uma série de elementos que 
sugerem que essa é uma via não só para mudar o indi-
viduo, mas também o seu meio familiar.

E por aí que passa a aposta?
Sem dúvida alguma. Se você fizer um inquérito à po-
pulação – por exemplo, vocês celebraram muito re-
centemente 40 anos sobre a revolução – sobre o que 
ficou de importante, a liberdade individual e a saúde 
são duas das coisas que sempre são citadas. Por isso 
é que digo que a saúde é um vector importante de 
mudança. n
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Entrevista

A que se deve a 
sua presença 
em Portugal?
Participei de 

um congresso [3º Con-
gresso Internacional sobre 
Ciência] sob o programa 
“Porto Cidade de Ciência”, 
que está relacionado com 
o ensino científico. Vim 
no intuito de aprender o 
que está a ser feito aqui e 
também para contar um pouco sobre as experiências 
que estamos a ter em São Paulo. Neste momento sou 
presidente da Academia de Ciências do Estado de São 
Paulo e sou também pró-reitor da Universidade de São 
Paulo para a área de pesquisa. São duas entidades que 
têm uma preocupação muito grande em aspectos de 
educação da população. Particularmente na área da 
educação para as ciências. 

Que iniciativas estão a ser desenvolvidas no Estado 
de São Paulo, a esse nível?
Hoje existe uma grande consciência, devido à mu-
dança gerada pela sociedade do conhecimento e da 
inovação, para que a população tenha capacidade de 
entender problemas complexos e tenha capacidade de 
auto-educação para o resto da vida. Antes pensava-se 
que bastava um período de aprendizagem, o período 
escolar, mas hoje há uma evidência clara de que isso 
não é suficiente. O grande desafio é que as iniciativas 

esteve em portugal para a 
participar no 3.º Congresso 
internacional sobre Ci-
ência, iniciativa no âmbito 
do programa “porto Cidade 
de Ciência”, e falou à nor-
temédico sobre a impor-
tância da educação para 
as ciências e para a saúde 
como factores de desen-
volvimento. José eduardo 
Krieger considera que a 
saúde como meio de acção 
social pode ser um impor-
tante vector de mudança.



“Em 2012, vi que 
havia a abertura 
de uma vaga 
para a Royal 

College of General Practitioners, 
patrocinada pela Associação 
Portuguesa de Medicina Geral 
e Familiar (APMGF), e can-
didatei-me. Na altura não fui 
selecionada mas fui chamada 
como suplente. Não tive o apoio 
financeiro do primeiro lugar 
mas, como fui das repescadas, 
o Royal College ofereceu-me a 
inscrição no congresso. E foi 
assim que tive conhecimento 
deste mundo” – é assim que Jo-
ana Neto, uma jovem Médica 
de Família, recorda, em entre-
vista à nortemédico, o primeiro 
contacto que teve com o Movi-
mento Vasco da Gama (VdGM).
Depois disso, sentiu que não 
podia ficar por ali e marcou pre-
sença no “I Fórum do VdGM”, 
que aconteceu em Fevereiro, em 
Barcelona. Por terras ibéricas, 
descobriu o Fundo do Movi-
mento. Este “serve para ajudar 
os internos e os jovens médicos 
de família (até cinco anos depois 
do exame de especialidade) a ter 
algum apoio financeiro para ir a 
estes encontros”, explica. 
É que uma conferência pode ron-
dar os 65 euros, por exemplo, e 
o congresso europeu pode ir dos 
280 aos 310 euros. “Já que não 
está acessível a todos, mas são 
muitos os que concordam na 
mais-valia de pertencer a este 
programa, o VdGM criou o fundo 
para dar a oportunidade de todos 
participarem”, conta Joana Neto.
E a oportunidade, este ano, ca-
lhou a Joana. Candidatou-se e 
foi uma das duas portuguesas 
selecionadas para a atribuição 
da bolsa em 2014 (Ana Costa 
também foi contemplada), num 
grupo restrito de seis jovens de 
várias nacionalidades. 
Esta ajuda permitiu-lhe marcar 

presença na pré-conferência que aconteceu na primeira 
semana de Julho, em Lisboa, que comemorou os 10 
anos do Movimento e precedeu o congresso europeu de 
MGF - WONCA Europe, pela primeira vez em Portugal. 
Uma experiência que deseja repetir e recomenda viva-
mente aos colegas, já que considera que é um “movi-
mento muito pouco conhecido em Portugal” – e não só, 
aparentemente. Em 2014, por exemplo, houve apenas 
29 candidatos ao Fundo, de 11 países. 
Como nos conta Joana Neto, esta pré-conferência jun-
tou 144 internos e jovens médicos de família de 31 
nacionalidades, oriundos não só de países europeus 
mas também de países como a Nigéria, Índia, Nova 
Zelândia ou Canadá. 

Joana neto recebe 
Fundo Vasco da 
Gama no ano em 
que o Movimento 
comemora a primeira 
década

PréMio

Joana neto foi uma das duas 
portuguesas escolhidas entre 
vários internos e jovens médicos 
de Medicina Geral e Familiar para 
receber o Fundo Vasco da Gama. 
Um apoio que lhe permitiu marcar 
presença na pré-conferência dos 10 
anos do Movimento, em lisboa.
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“Destes, 17 colegas tiveram a oportunidade de conhecer 
a realidade da medicina geral e familiar portuguesa, 
tendo sido distribuídos por várias USF da ARS-Lisboa e 
Vale do Tejo, recorda a jovem médica. “Apesar de pouco 
tempo, muitos foram os que ficaram com vontade de 
voltar a Portugal”, garante. “Pelo feedback recebido, 
não contavam com um sistema tão bem estruturado, 
tendo sido inclusivamente comparado com os do Reino 
Unido”. 
E Joana Neto não tem dúvidas: “Isto é muito bom. Prin-
cipalmente para perceber como as coisas funcionam e 
descobrir outras formas de lidar com os mesmos pro-
blemas. Faz toda a diferença! Temos sempre a ideia de 
que os nossos problemas são os maiores do mundo – e 
isto dá-nos outra visão. Há países em que é bem pior e, 
se calhar, todos juntos conseguimos encontrar soluções 
em coisas pequenas e fáceis, que conseguimos imple-
mentar no nosso dia-a-dia”.
Ainda assim, também há problemas a apontar: “[Os 
jovens médicos e internos estrangeiros] estranharam, 
de uma forma geral, a existência de mais de uma uni-
dade de saúde num só edifício, a ineficácia dos sistemas 
informáticos (particularmente a existência de múltiplos 
programas, a falta de interoperabilidade entre eles, e a 
lentidão de alguns), bem como o facto de seguirmos 
crianças e grávidas. Na maioria dos países europeus (e 
contra a vontade de alguns médicos de família), agora 
estes grupos vulneráveis são seguidos por especialistas 
hospitalares que trabalham na comunidade, ou apenas 
por enfermeiros”, conta.
Esta interacção, principalmente a nível europeu, é uma 
das bandeiras do VdGM. Um português venceu, inclu-
sive, o melhor relatório de intercâmbio do Programa 
Hippokrates. E o apoio também chega à investigação, 
onde os portugueses também marcam pontos: este ano, 
depois de dois anos seguidos com distinções, também 
um grupo de portugueses arrecadou o primeiro prémio 
na área. n

Movimento Vasco da Gama
o	Movimento	Vasco	da	Gama	é	um	
grupo	de	trabalho	da	WoNCa	Europa	
cuja	ideia	nasceu	durante	a	pré	confe-
rência	para	novos	médicos	em	ames-
terdão,	em	2004.	os	ideais	principais	
foram	depois	delineados	durante	um	meeting	em	janeiro	
de	2005,	em	lisboa.	Um	movimento	pronto	para	uma	jor-
nada	de	descoberta,	tal	como,	na	altura,	foi	a	do	navegador.	
o	principal	objetivo	do	movimento	é	promover	a	boa	prá-
tica	da	medicina	geral	e	familiar,	quer	proporcionando	“um	
fórum	de	apoio	e	informação”,	quer	estabelecendo	“uma	
rede	de	comunicação	entre	os	internos	e	novos	médicos	
–	assim	como	identificar	as	suas	preocupações,	dúvidas	e	
necessidades	e	ajudar	a	resolvê-los”–	ou	ainda	“melhorar	a	
qualidade	dos	programas	de	formação	para	a	prática	geral,	
com	a	definição	de	padrões	de	qualidade”,	por	exemplo.

Fundo Vasco da Gama
“Preocupados	com	a	desigualdades	sociais	e	económicas	
significativas	na	Europa,	o	movimento	decidiu	criar	uma	
forma	de	contornar	este	problemas”,	lê-se,	no	site	do	mo-
vimento.	No	entanto,	para	ser	elegível,	o	candidato	deve	
cumprir	alguns	requisitos,	nomeadamente	ser	residente	
no	continente	europeu	e	membro	de	uma	organização,	
associação	ou	Colégio	dentro	da	WoNCa	Europa;	e	ser	
estagiário	em	Clínica	Geral	/	Medicina	Familiar	ou	novo	
médico	nos	primeiros	cinco	anos	após	a	especialização.	a	
bolsa	inclui	a	devolução	da	inscrição	no	evento,	viagens	e	
alojamento,	após	participação	na	Conferência	WoNCa	e/
ou	VdGM	preconference,	até	um	máximo	de	800	euros.
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coMpetêncIAs profIssIonAIs dos 
enferMeIros

CrNoM	lamenta	declarações	do	secretário	de	Estado	adjunto	do	Ministro	da	saúde	e	do	
director-Geral	da	saúde	que	sugerem	o	alargamento	de	competências	dos	enfermeiros
[07 abRiL 2014]

A INSUbStItUívEL 
DEMAGOGIA DO MINIStéRIO 
DA SAúDE

Recentemente, pelo terceiro ano consecutivo, a co-
munidade médica foi confrontada através da comu-
nicação social com a possibilidade dos enfermeiros 
verem reforçadas as suas competências profissio-
nais. Essa hipótese foi formulada pelo Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde quando, 
em entrevista ao Diário de Notícias divulgada a 30 

de Março, refere que os médicos, em deter-
minadas circunstâncias, “podem ser mais 
ajudados no desempenho das suas funções 
[ajudados pelos enfermeiros, bem enten-
dido], criando condições para que façam 
tarefas onde são verdadeiramente insubsti-
tuíveis”. Por outro lado, o Director-Geral da 
Saúde disse, no mesmo órgão de comunica-
ção social, que “estão a ser estudadas estas 
matérias, não só no caso da saúde materna 
e obstétrica, mas também noutras áreas”, 
seguindo-se o habitual cardápio de funções: 
“seguimento das gravidezes de baixo risco, 
renovação de receitas e a prescrição de exa-
mes que estejam sujeitos a protocolos escri-
tos, respeitando as normas”.
O Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRN) não pode deixar de la-
mentar, uma vez mais, o recurso a argumen-
tos demagógicos para tratar um tema tão 
complexo e que influencia directamente a 
saúde dos cidadãos portugueses.
Em primeiro lugar, é absolutamente leviano 
dizer-se que há um conjunto de actividades 

desempenhadas pelos médicos que não o deve-
riam ser. Ou mais grave ainda, afirmar-se na praça 
pública que os médicos apenas devem assegurar 
tarefas onde são verdadeiramente insubstituíveis, 
sugerindo que, no limite, todos os médicos são 
substituíveis ou dispensáveis assim se encontre um 
profissional – enfermeiro, ou quem sabe um es-
pecialista em terapêuticas alternativas – capaz de 
o fazer. Dessa forma se cumpriria o sonho do Mi-
nistro da Saúde: extinguir encargos salariais com 
os médicos, apertar (ainda mais) o orçamento do 
ministério e atribuir um ‘profissional de saúde’ a 
cada português.
Um raciocínio tão maniqueísta como o que nos é, 
frequentemente, apresentado pelos responsáveis 

da tutela merece esta caricatura. Evidentemente, 
ninguém imagina que a prestação de cuidados 
de saúde possa ser realizada sem o contributo e a 
competência técnico-científica dos médicos. No 
entanto, alguns idealistas pretendem que uma parte 
da população aceda a médicos altamente especia-
lizados e outra, menos capaz financeiramente, seja 
atendida e acompanhada pelos enfermeiros. A Or-
dem dos Médicos não quer doentes de primeira e 
segunda categoria em Portugal. 
Igualmente lamentáveis são as declarações do Di-
rector-Geral da Saúde (DGS). O exemplo das gra-
videzes de baixo risco (como é que ele sabe que são 
de baixo risco?), da renovação de receitas e da pres-
crição de exames no cumprimento de “protocolos 
escritos”, diz bem do objectivo final que pretende 
dar às Normas de Orientação Clínica (NOC) que a 
Ordem dos Médicos tem validado. Nesse sentido, 
por considerar que existem consequências perni-
ciosas no seu cumprimento, o CRN irá propor em 
Conselho Nacional Executivo a renúncia imediata 
do protocolo existente entre a DGS e a Ordem dos 
Médicos. 
Perante a gravidade e a ligeireza dos argumentos 
repetidamente colocados na comunicação social, o 
CRN não pode ter outra atitude que não a de os re-
futar publicamente e repudiar, de forma veemente, 
a campanha inaceitável de desqualificar e descre-
dibilizar os médicos e desmantelar a qualidade do 
nosso Serviço Nacional de Saúde.
Temos o maior respeito pelo trabalho e pelas com-
petências dos outros profissionais de saúde. Acre-
ditamos que os melhores resultados em saúde são 
obtidos quando se estabelecem relações de trabalho 
em equipa multidisciplinar e em complementari-
dade, respeitando as competências próprias de cada 
profissional. Não deixamos, porém, de lamentar e 
de nos posicionar abertamente contra a tentativa de 
aumentar números e diminuir custos prejudicando 
seriamente a qualidade dos cuidados de saúde. 
O Ministério da Saúde tem o dever de publicamente 
clarificar esta matéria e dizer a verdade aos portu-
gueses. Nós estaremos atentos e disponíveis para 
defender até às últimas consequências o reforço 
da relação médico-doente e o direito dos doentes a 
uma Medicina de qualidade.

O Conselho Regional do Norte  
da Ordem dos Médicos
7 de Abril de 2014

“… é absolutamente 
leviano […] afirmar-se 
na praça pública que os 
médicos apenas devem 
assegurar tarefas onde 
são verdadeiramente 
insubstituíveis, 
sugerindo que, 
no limite, todos 
os médicos são 
substituíveis ou 
dispensáveis assim 
se encontre um 
profissional – 
enfermeiro, ou quem 
sabe um especialista 
em terapêuticas 
alternativas – capaz de 
o fazer. Dessa forma se 
cumpriria o sonho do 
Ministro da Saúde…”
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CrNoM	contesta	a	Proposta	de	lei	203/Xii/GoV,	que	estabelece	o	enquadramento	jurídico	
da	actividade	de	podologia
[25 abRiL 2014]
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enquAdrAMento jurídIco dA 
ActIvIdAde de podologIA

MINIStéRIO DA SAúDE 
PERSIStE NA vIOLAçãO DAS 
cOMPEtêNcIAS MéDIcAS

O desafio verdadeiramente demolidor que os do-
entes e os médicos enfrentam há cerca de três anos, 
desde que Portugal está sob assistência financeira, 
não permite encarar o futuro com grande espe-
rança. Cada vez mais se exige uma verdadeira união 
entre todos na defesa daquela que é considerada 
a maior conquista social da nossa democracia: o 
acesso a um serviço de saúde público e universal. 
Neste período, as alterações legislativas realizadas 
pelo Ministério da Saúde (MS) tiveram como único 
compromisso a redução drástica da despesa no sec-
tor, sem qualquer intenção de reforma e com custos 

dramáticos na qualidade dos cuidados presta-
dos à população. Um exemplo paradigmático 
desta política é a forma como o MS tem, regu-
larmente, avançado com a possibilidade de ou-
tros profissionais de saúde substituírem os mé-
dicos em determinadas funções. 
Trata-se de uma intenção reite-
rada do Governo, que coloca em 
causa o prestígio e a competên-
cia da Medicina portuguesa.
A Proposta de Lei 203/XII/
GOV é o caso mais recente. Este 
documento, actualmente em 
discussão na Assembleia da República (AR), 
transforma na prática a profissão de esteticista/
pedicure (podologia) numa profissão de elevada 
diferenciação e extensão, abrangendo compe-
tências de Medicina, Cirurgia e Anestesiologia. 
E tudo isto com um curso teórico de apenas 3 
anos! De acordo com a proposta de lei, os podo-
logistas passariam ainda a desempenhar, com 
total autonomia técnica e científica (prevenção, 
diagnóstico e terapêutica), múltiplas funções 
de profissões que têm, todas elas, períodos de 
formação bem mais extensos e exigentes. 
Os médicos especialistas, entre os quais se in-
cluem aqueles que tratam doenças dos mem-
bros inferiores, são profissionais que cumpri-
ram uma formação pré e pós-graduada de 11 
a 13 anos e cujas competências estão ampla e 
consistentemente definidas do ponto de vista 
técnico e científico. Sem prejuízo das respon-
sabilidades atribuídas a cada profissional, bem 

“… mais uma tentativa 
de diluir competências 
na área da saúde com 
intenções meramente 
economicistas…”

como do trabalho multidisciplinar, a legislação 
existente define o médico como coordenador das 
equipas de saúde. 
Neste documento, os podologistas são equiparados 
às profissões paramédicas. No entanto, simultane-
amente é-lhes conferida uma autonomia ilimitada 
que não existe em nenhum das restantes profissões 
paramédicas, tornando o alcance do diploma verda-
deiramente incompreensível. Nesta matéria, a regu-
lamentação da actividade de podologia só poderia 
ser feita por analogia com as restantes profissões 
paramédicas e jamais por analogia à profissão de 
médico. 
A Ordem dos Médicos tem defendido, de forma 
persistente e continuada, a existência de legislação 
específica (acto médico) que defina, de forma clara, 
a esfera de actuação dos seus profissionais e proteja 
o direito dos doentes a uma Medicina qualificada. 
Por outro lado, temos o maior respeito pelo trabalho 
dos restantes profissionais de saúde e acreditamos 
que os melhores resultados são obtidos quando 

resultam de um esforço de com-
plementaridade e coordenação 
multidisciplinar, num quadro de 
rigoroso respeito pelas competên-
cias próprias de cada profissão. 
Não podemos, por isso, aceitar 
mais uma tentativa de diluir com-
petências na área da saúde com 

intenções meramente economicistas, sem respeito 
por critérios técnico-científicos e que pode, a curto 
prazo, contribuir para uma deterioração acelerada 
da assistência prestada aos doentes. 
O MS e os deputados da AR têm o dever de clarificar 
esta matéria. E, desde logo, de exercer o seu direito 
de intervenção no sentido de reformular a proposta 
de Lei 203/XII/GOV, nomeadamente eliminando o 
seu artigo 2º. 
A Ordem dos Médicos não irá transigir neste do-
mínio e irá defender, até às últimas consequências, 
o reforço da relação médico-doente e o direito dos 
doentes a uma Medicina de qualidade.

O Conselho Regional do Norte  
da Ordem dos Médicos
25 de Abril de 2014

Veja ainda a Proposta de Lei e o Parecer do CNE da Ordem 
dos Médicos disponíveis em www.nortemedico.pt.
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MédIcos de fAMílIA oBrIgAdos A 
exercer MedIcInA do trABAlho
 
ordem	dos	Médicos	contesta	a	Portaria	112/2014	que	obriga	Médicos	de	Família	a	conteúdos	
funcionais	da	especialidade	de	Medicina	do	trabalho.
[23 JunHo 2014]

cUIDADOS DE SAúDE 
PRIMáRIOS DO tRAbALHO
- ORDEM DOS MéDIcOS 
cORRIGE MINIStéRIO DA 
SAúDE -

Mais do que lamentável, é triste que o Ministério 
da Saúde tenha de se enredar em interpretações e 
mistificações para tentar justificar o injustificável 
e para procurar reescrever a verdade do que está 
escrito e que todos sabem ler. É que o que vai ficar 

para a história e para ser obrigatoriamente 
cumprido, é o que está escrito, não é mais 
uma “interpretação” do Ministério!
Na verdade, a Portaria 112/2014 obriga os 
Médicos de Família a fazer avaliação e pre-
venção de riscos profissionais, a fazer vigi-
lância das condições de trabalho e a preen-
cher fichas de aptidão para o trabalho, entre 
outras novas obrigações, que são claramente 
conteúdos funcionais da especialidade de 
Medicina do Trabalho.
Entre as várias ilegalidades desta Portaria 
salienta-se o facto da Lei 102/2009 explicitar 
no seu artº 110º que só o Médico do Trabalho 
pode preencher a ficha de aptidão do traba-
lhador, constituindo contraordenação grave 
a violação desta regra.
Também às Unidades de Saúde Pública são 
atribuídas obrigações que só poderiam ser 
assumidas se nas mesmas fosse integrado 
um especialista de Medicina do Trabalho, 
como a avaliação das condições de trabalho.
A própria Portaria, no seu artº 5º, impõe a 
necessidade de assegurar formação em Saúde 

do Trabalho aos Médicos de Família, reconhecendo 
explicitamente que estas novas competências não 
fazem parte do seu conteúdo funcional. 
Representa ainda um maior desnorte que o Ministé-
rio queira impor a entrada em vigor da Portaria sem 
sequer procurar cumprir primeiro esta condição, 
que seria a de proporcionar a todos os Médicos de 
Família a tal formação essencial!
Para além do mais, esta Portaria viria agravar sig-
nificativamente a carga de trabalho dos Médicos 
de Família, já completamente saturados de indi-
cadores, problemas informáticos, inúmeras buro-
cracias e listas de utentes excessivamente grandes. 
Além disto, o Ministério da Saúde ainda planeia 
obrigar proximamente os Médicos de Família a 

substituírem os especialistas de Medicina Física e 
Reabilitação!
Não foi levianamente que os dois Sindicatos Médi-
cos e a Ordem dos Médicos exigiram a revogação 
da Portaria 112/2014, pois esta Portaria, relativa-
mente à qual nenhuma organização médica foi ou-
vida, interfere inequivocamente com as competên-
cias de três especialidades médicas e é realmente 
inaplicável. 
Ao contrário do que alguns querem fazer crer, com 
esta reiterada atitude impositiva para todos os Mé-
dicos de Família, o Ministério demonstra, mais 
uma vez, que não responde às legítimas exigên-
cias dos Médicos e que não procura o diálogo e o 
entendimento.
A Ordem dos Médicos reitera a exigência da revoga-
ção da Portaria 112/2014 e recorda que a OMS faz 
recomendações para todo o mundo, tendo em conta 
sobretudo os países menos desenvolvidos.
Finalmente, a Ordem dos Médicos repete que con-
corda com a prestação de Cuidados de Medicina 
do Trabalho nos CSP, mas desde que prestados por 
Médicos do Trabalho e insta o Ministério da Saúde 
a seguir esta via, assim cumprindo legalmente a Lei 
102/2009.
Deve ser realçado que a Medicina do Trabalho é 
uma especialidade médica com Colégio próprio e 
com competências e conteúdos funcionais especí-
ficos e que é uma Carreira Médica definida nos DL 
176 e 177/2009 (legislação das Carreiras Médicas).
Em face destes considerandos, a Ordem dos Médi-
cos assume e renova o conselho a todos os Médi-
cos de Família para que recusem a aplicação desta 
Portaria e que preencham e entreguem às hierar-
quias a minuta de recusa que a Ordem elaborou e 
disponibiliza.
Sobretudo, a Ordem dos Médicos apela a todos os 
Médicos de Família, de Saúde Pública e de Medi-
cina do Trabalho que manifestem proximamente e 
de forma massiva a sua profunda indignação com 
esta inqualificável postura do Ministério da Saúde, 
que vem prejudicar os Cuidados de Saúde Primá-
rios e os Doentes/Utentes.

Ordem dos Médicos
23 de Junho de 2014

… Entre as várias 
ilegalidades desta 
Portaria salienta-se o 
facto da Lei 102/2009 
explicitar no seu artº 
110º que só o Médico 
do Trabalho pode 
preencher a ficha de 
aptidão do trabalhador, 
constituindo 
contraordenação grave 
a violação desta regra. 
[…] 
a Medicina do 
Trabalho é uma 
especialidade médica 
com Colégio próprio e 
com competências e 
conteúdos funcionais 
específicos…
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«MINUtA DE REcUSA»

Ex.mo Senhor Director do ACES…..

Ex.mo Senhor Presidente do Conselho 
de Administração da ARS Norte IP

Ex.mo Senhor Ministro da Saúde

F……………….., Médico titular da cédula n.º …. Especialista 
em Medicina Geral e Familiar, vem expor a V.ªs Ex.:

1. Nos termos da Portaria 112/2014, de 23 de Maio (já 
em vigor) “os médicos com especialidade em medicina ge-
ral e familiar prestam os cuidados de saúde do trabalho” 
(cfr. artigo 4º n.º 3).
2. Sucede que o Signatário não possui conhecimentos 
científicos e técnicos que lhe permitam, com qualidade e 
segurança, praticar actos do âmbito da Especialidade de 
Medicina do Trabalho que é, reitere-se, uma Especialidade 
Médica que não possui.
3. Assim, a imposição da obrigação da prática de actos 
próprios da Medicina do Trabalho, sem que o Signatário 
esteja habilitado para o efeito, poderá originar situações 
de responsabilidade jurídica, quer penal, quer disciplinar 
e deontológica, quer civil.
4. Nos termos do disposto no Código Deontológico da Or-
dem dos Médicos –Regulamento 14/2009, publicado no 
DR II Série n.º 8, de 13 de Janeiro –, “o médico que aceite o 
encargo ou tenha o dever de atender um doente obriga -se 
à prestação dos melhores cuidados ao seu alcance, agindo 
sempre com correcção e delicadeza, no exclusivo intuito de 
promover ou restituir a saúde, conservar a vida e a sua 
qualidade, suavizar os sofrimentos, nomeadamente nos 
doentes sem esperança de cura ou em fase terminal, no 
pleno respeito pela dignidade do ser humano”.
5.  Acresce ainda que, nos termos do n.º 1 do artigo 32.º 
do Código Deontológico, “o médico só deve tomar decisões 
ditadas pela ciência e pela sua consciência” e do n.º 1 do 
artigo 33º do mesmo Código “o médico deve exercer a sua 
profissão em condições que não prejudiquem a qualidade 
dos seus serviços e a especificidade da sua acção, não acei-
tando situações de interferência externa que lhe cerceiem 
a liberdade de fazer juízos clínicos e éticos e de actuar em 
conformidade com as leges artis”.
6. Finalmente, nos termos do Artigo 34.º do Código De-
ontológico, “1 — O médico é responsável pelos seus actos 
e pelos praticados por profissionais sob a sua orientação, 
desde que estes não se afastem das suas instruções, nem 
excedam os limites da sua competência” sendo que, de 
acordo com o disposto no Artigo 36.º do mesmo Código, 
“1 — O médico não deve ultrapassar os limites das suas 
qualificações e competências. 2 — As especialidades, su-
bespecialidades, competências e formações reconhecidas 
pela Ordem devem ser tidas em conta. 3 — Quando lhe 
pareça indicado, deve pedir a colaboração de outro médi-
co ou indicar ao doente um colega que julgue mais qualifi-
cado (…) 5 — Excepto em situações de emergência em que 
não possa recorrer em tempo útil a colega competente, o 
médico não pode, em caso algum, praticar actos médicos 

para os quais reconheça não ser capaz ou não possuir a 
competência técnica e capacidade física e mentais exigí-
veis”.
7. Acresce ainda que, a aludida Portaria 112/2014 deter-
mina no seu artigo 5º que “é assegurada a formação em 
saúde do trabalho aos médicos e respectivas equipas que 
prestam cuidados de saúde primários do trabalho, no âm-
bito da presente portaria”.
8. Sucede que, tal formação não foi assegurada pelo 
que, até por esta via, um dos pressupostos do qual depen-
de a aplicação do regime jurídico da Portaria 112/2014 se 
encontra por cumprir.
9. Sem prescindir, a Portaria 112/2014 está ferida de 
ilegalidade, porquanto nos termos do disposto no artigo 
112º n.º 7 da Constituição da República Portuguesa, re-
vestindo aquela carácter regulamentar devem obediência 
à lei que regulamenta e à qual se subordina.
10. Assim, do ponto de vista da hierarquia dos actos 
normativos é inaceitável que, pretendendo a Portaria 
112/2014 regulamentar o artigo 76º da Lei 102/2009, de 
10 de Setembro (redacção actual), viole o disposto no ar-
tigo 103º da mesma lei que determina que o Médico do 
trabalho é o licenciado em Medicina com especialidade 
de Medicina do Trabalho reconhecida pela Ordem dos 
Médicos.
11. A ofensa ao conteúdo da Lei 102/2009 fere, como ficou 
dito, a Portaria 112/2014 de ilegalidade.
12. Deste modo, não pode o Signatário, à luz do que vem 
de ser dito, ser obrigado ao cumprimento do disposto na 
Portaria 112/2014, até porque a prática de qualquer acto 
ou omissão em violação das leges artis poderá implicar a 
prática de crime de ofensa à integridade física do doente.
13. Assim, quer os termos do disposto no artigo 21º da 
Constituição da República Portuguesa, quer nos termos 
do disposto no artigo 271º da mesma lei fundamental o 
Signatário expressamente:
a. Apresenta a presente reclamação
b. Informa que, podendo implicar o cumprimento da re-

ferida Portaria, a prática de um crime, se recusa à prá-
tica de qualquer acto médico que extravase o âmbito 
das suas competências técnicas;

c. Expressamente invoca o Artigo 38° do Código Deonto-
lógico da Ordem dos Médicos que lhe confere o direito 
de objecção técnica, apresentando a presente “recusa 
de subordinação a ordens técnicas oriundas de hierar-
quias institucionais, legal ou contratualmente estabe-
lecidas, ou a normas de orientação adoptadas institu-
cionalmente” em virtude de “se sentir constrangido a 
praticar ou deixar de praticar actos médicos, contra a 
sua opinião técnica”. 

……….., … de … de 2014

O Médico,

                                                      

CC: Ordem dos Médicos
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1. A prática médica encontra-se pre-
sentemente associada ao uso fre-
quente de recomendações de prá-

tica clínica (“clinical practice guidelines”) 
– documentos que representam sínteses 
da informação mais relevante sobre um 
dado tópico, concluindo com recomenda-
ções. Segundo os seus defensores, teriam a 
possibilidade de melhorar a prática clínica, 
diminuindo os erros médicos, através de 
uma maior acessibilidade de dados atua-
lizados colocados à disposição dos clínicos.
O uso de “guidelines” é certamente contro-
verso. Um aspeto fundamental reside na 
circunstância de grande parte dos auto-
res de muitas recomendações manterem 
importantes conexões com a indústria 
farmacêutica e de dispositivos médicos1 – 
limitando a credibilidade destes textos. Por 
outro lado, tem sido feita a análise crítica 
de alguns textos desse tipo.2,3

Coloca-se a questão: haverá algum benefí-
cio em passar do uso de “guidelines” para 
normas com cariz obrigatório, a serem 
seguidas pelos médicos, designadamente 
no contexto da prescrição?
Para abordar este tema, deve começar por 
se referir que a Medicina não é uma ciên-
cia exata, nem nunca o foi – apesar de ser 
um dos ramos científicos mais avançados 
na fase em que a Humanidade se encontra. 
De resto, em Ciência não existem verdades 
absolutas e definitivas – e na Medicina esse 
facto é particularmente proeminente, e 
coloca reservas incontornáveis ao próprio 
conceito de normas obrigatórias. Como 
qualquer texto de síntese representa, mais 
do que qualquer outra coisa, um conjunto 
de opiniões baseadas num conjunto de 
factos, o que ocorre é que não é raro as 
opiniões sobre o mesmo assunto serem 
consideravelmente divergentes, desde logo 
por se valorizar de forma diferente os mes-
mos factos, ou por se valorizarem diferen-
tes conjuntos de factos. Existem aspetos 
de natureza epistemológica que também 
limitam, em alguns casos, a força das reco-
mendações terapêuticas.4 

A opção em favor da existência de normas 
poderia residir em motivos de natureza 
financeira, nomeadamente no contexto 
de um sistema de saúde pago em grande 
parte pelos cidadãos (contribuintes). Não 
é de todo claro quais seriam as consequên-
cias financeiras da adoção de um sistema 
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Haverá algum benefício em 
passar do uso de “guidelines” 
para normas com cariz 
obrigatório, a serem seguidas 
pelos médicos, designadamente 
no contexto da prescrição?
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de normas – na verdade, poderia levar a 
um aumento dos custos, por tornar a prá-
tica médica mais rígida. Apenas o acesso 
a dados empíricos poderia esclarecer 
esta matéria, o mesmo ocorrendo no que 
concerne ao impacto sobre os desfechos 
clínicos (“clinical endpoints”). Podemos 
entretanto admitir que o impacto sobre 
estas duas vertentes (financeira/clínica) 
dependerá em parte considerável da pró-
pria redação das normas (por exemplo, 
dos medicamentos que são preconizados/
impostos). 
A Medicina é uma atividade centrada no 
princípio da beneficência, ou seja, é cons-
tituída por formas de ação com a inten-
ção de beneficiar ou promover o bem de 
outras pessoas. Os médicos devem escolher 
ou sugerir as opções que melhor corres-
pondam aos interesses e às preferências 
dos doentes, e não as opções mais apro-
priadas aos seus próprios interesses pes-
soais. A perspetiva de eventuais sanções 
poderá levar a um dilema ético, levando 
o(a) médico(a) a escolher não a opção que 

considera melhor, mas antes aquela que 
corresponde à norma, de forma a não ter 
problemas. Mais ainda, segundo Sunstein, 
“num grau notável, os seres humanos são 
influenciados por aquilo que os outros 
fazem”.5 A existência de normas, e a pos-
sibilidade de sanções, pode levar a uma 
alteração fundamental na relação médico/
doente, sendo que muitas escolhas teriam 
sido feitas a priori, de forma a serem aplica-
das automaticamente quando em presença 
de um dado diagnóstico, de forma inde-
pendente das características específicas de 
cada situação clínica e das preferências do 
doente/interessado. Pode ser implemen-
tado um sistema de exceções justificadas à 
aplicação das normas. Contudo, os médicos 
poderiam não dispor do tempo adequado 
para andarem continuamente a justificar 
exceções, sobretudo se ocorrer uma discor-
dância de fundo com uma ou mais normas.
O “princípio do primado do bem-estar do 
doente” inclui o conceito segundo o qual 
“as forças de mercado, as pressões da socie-
dade e as exigências administrativas não 
devem comprometer este princípio”.6 Ora, 
não é líquido que um sistema de normas 
não possa interferir com o bem-estar do 
doente, seja introduzindo uma tendência 

para falta de flexibilidade, seja abrindo 
a porta para, depois de implementado o 
princípio, poder verificar-se a qualquer 
momento a imposição de normas muito 
limitativas. 
A dificuldade em suportar os custos dos 
sistemas de saúde é real e existe em mui-
tos países, desde logo em função de aspe-
tos demográficos. Contudo, a mudança de 
recomendações para normas não dá qual-
quer garantia de resolver esse problema, 
e apresenta-se como sendo capaz de criar 
novos problemas. Para ser capaz de resolver 
o problema financeiro, o sistema de nor-
mas teria que se afastar significativamente 
da evidência científica e das recomenda-
ções internacionais – com potenciais con-
sequências clínicas negativas.

2. Em que tipo de sociedade deseja-
mos viver? Para alguns, talvez no 
modelo de Platão na “República”, 

com “comunidade das mulheres, comuni-
dades dos filhos e de toda a educação, e do 
mesmo modo comunidade de ocupações 
na guerra e na paz, e que dentre eles serão 
soberanos aqueles que mais se distingui-
ram na filosofia e na guerra”.7 Pela minha 
parte, vou preferindo as ideias atribuídas 
a Péricles: “A liberdade que o nosso regime 
nos confere alarga-se, do mesmo modo, à 
nossa vida privada. Nesse campo, longe de 
exercermos uma vigilância invejosa sobre 
cada cidadão, não nos sentimos impelidos 
a conflituar com os vizinhos pelo facto 
deles fazerem aquilo que lhes apraz”.8 
Para F. Hayek, “a razão pela qual muitas das 
atividades de providência do governo cons-
tituem uma ameaça à liberdade, então, 
é que embora sejam apresentadas como 
meras atividades de serviço, elas realmente 
constituem um exercício dos poderes coer-
civos do governo e repousam sobre o facto 
de este reclamar direitos exclusivos em cer-
tos campos”.9

3. Enquanto nota cultural, notaremos 
que se tivesse vivido até ao século 
XXI, George Orwell (E. A. Blair) 

poderia ter escrito uma sequela para o seu 
conhecido livro “1984”. Os “baby-boomers” 
estariam agora mais velhos e a braços com 
alguns problemas de saúde. O “Big Brother” 
poderia ter sido substituído pelo “Big Cou-
sin”, e todos os registos relativos ao primeiro 
poderiam ter sido eliminados. Este último 
poderia ter criado um sistema centralizado 
relativo às doenças, que poderia compreen-
der um registo eletrónico centralizado dos 
dados clínicos, bem como um sistema de 
normas a aplicar a cada diagnóstico. Nessa 
eventual sequela literária, os médicos tra-
tariam apenas do diagnóstico e de algumas 
intervenções ainda não robotizadas, o resto 
seria aplicado de forma automática por um 
qualquer HAL, personagem divulgada por 
Kubrick. Estritamente proibido seria deixar 
o doente pronunciar-se sobre a sua pró-
pria situação clínica. Para Milan Kundera, 

a compaixão, entendida num certo sentido, 
“Na hierarquia dos sentimentos, é o sen-
timento supremo”. Ora, a Medicina, mais 
do que normas ou do que mera contabili-
dade, deverá ser compaixão – e este aspeto 
tem importantes implicações na relação 
médico/doente, uma relação que deve par-
tir de uma base de confiança.

4. A Medicina deveria evoluir de uma 
forma anacrónica de “paterna-
lismo médico” para uma forma de 

“Medicina centrada no doente”. Cada vez 
mais, deverão ser as preferências do doente 
a ditar muitas opções a serem escolhidas. 
Ao Estado caberá um papel regulador, 
designadamente no contexto da avaliação 
dos medicamentos e dispositivos médicos.
Em conclusão, e no que respeita à “Medi-
cina normalizada”, sou de parecer que o 
conceito deve ser abandonado.

José Pedro L. Nunes
Médico e professor universitário.
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Dia do Médico 
2014

luís 
cArlos 
MendonçA 
receBeu 
o préMIo 
dAnIel 
serrão
18 de Junho foi, uma vez 
mais, o dia do Médico na 
secção Regional do norte 
da ordem dos Médicos. o 
professor daniel serrão 
voltou a atribuir o prémio 
que distingue o melhor 
aluno da região norte, 
desta vez a luís Carlos 
Mendonça. o presidente 
do CRnoM fez uma 
intervenção muito crítica 
relativamente ao estado 
actual da saúde em 
portugal, considerando 
mesmo a necessidade 
de ser criada “uma nova 
agenda” no sector, mais 
vocacionada para as 
pessoas. a cerimónia 
concluiu-se com a 
tradicional homenagem 
aos médicos que 
cumpriram 25 e 50 anos 
de filiação na ordem.

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Digireport

Notícias
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Luís Carlos Mendonça foi a figura maior 
da cerimónia 2014 do Dia do Médico. O 
jovem formado na Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto foi distinguido 

com o Prémio Daniel Serrão depois de ter concluído 
o último ano lectivo como melhor aluno das três 
escolas médicas da região Norte. 
No habitual discurso que precede a entrega do ga-
lardão, o professor Daniel Serrão dirigiu uma pri-
meira palavra de elogio a Luís Carlos Mendonça, 
felicitando-o por “um prémio que resulta do tra-
balho”. “Daqui para a frente, espero que tenha o 

mesmo sucesso que teve 
na preparação para a pro-
fissão”, acrescentou, não 
deixando de expressar a 
sua conhecida bonomia: 
“Espero poder entregar 
este prémio durante mais 
alguns anos… pelo menos 
até aos 90!”. 
Conhecedor profundo 
da evolução do sector da 
Saúde em Portugal nos últi-
mos 40 anos, Daniel Serrão 
não escondeu a desilusão 
pelo momento que os pro-
fissionais vivem. “Não era 
possível que o país fosse 
o que é, se tivesse médi-
cos de péssima qualidade. 
Mas a medicina atravessa 
uma situação muito difícil”, 
lamentou o anatomo-pa-
tologista, criticando a ex-
cessiva burocratização da 
profissão: “A Medicina não 

é uma actividade humana burocratizável, porque 
a burocracia tem um aspecto fundamental que é o 
horário. Algum médico pode garantir um horário 
de trabalho rígido? Claro que não”.

pRoBLema não está nos médicos 
O professor jubilado associou esta realidade à de-
gradação de uma ideia de Estado Social que prome-
tia “cuidados de saúde gratuitos” e que hoje não é 
suportável. “Como não há solução aparente, achou-
-se que o problema estava nos médicos”, acrescen-
tou, ressalvando que são estes os únicos elementos 
da equação que “não podem fazer discriminação 
dos doentes”. Para Daniel Serrão, o Estado pode 
não ter dinheiro para suportar determinadas des-
pesas de Saúde, mas os “médicos não têm nada que 
ver com isso”. “O médico foi educado para tratar 
pessoas doentes. Isso significa que vai dar ao do-
ente o melhor medicamento que está disponível 

“um prémio  
que resulta do  
trabalho”

“não era PossíVeL 
que o País fosse o 
que é, se tiVesse 
médicos de Péssima 
quaLidade. 
mas a medicina 
atraVessa uma 
situação muito 
difíciL”
Daniel Serrão
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no mercado. O médico não está treinado para fazer 
diferente”. 
Luís Carlos Mendonça confessou o “enorme orgu-
lho” ao ver-lhe ser atribuído um prémio que resume 
“seis anos de trabalho, de grande dedicação, mas 
acima de tudo de grande satisfação”. O jovem mé-
dico, que aspira a uma carreira na investigação as-
sociada à cardiologia, confessou não ter assimilado 
devidamente a importância deste momento: “Só 
perceberei quando aqui estiver, dentro de 50 anos, a 
receber a medalha comemorativa”. 
O premiado deixou uma “homenagem muito pes-
soal” aos professores que acompanharam o seu per-
curso académico e que “se esfoçaram por mostrar 
que, apesar de todos os avanços científicos, o funda-
mental na Medicina é o doente e a sua circunstân-
cia”. No final, Luís Carlos Mendonça deixou “uma 
palavra especial” à família e aos amigos, como “a 
única certeza” que tem na vida. 

O director da FMUP, Agostinho Marques, 
felicitou o seu antigo aluno pela distinção 
obtida e incentivou-o a “manter a mesma 
chama até ao fim”. “Deves procurar aquilo 
que o Professor Daniel Serrão representa 
muito bem: uma vez médico, sempre mé-
dico. Não há reforma, nem meia reforma”, 
acrescentou. O responsável aproveitou a 
oportunidade para enaltecer a a Medicina 
de “muito boa qualidade” que é praticada 
em Portugal e confessou que a geração de 
Luís Carlos Mendonça o “enche de espe-
rança” por anunciarem “um futuro talvez 
menos sombrio”. 

RompeR visão de cuRto pRazo
No discurso que marcou a cerimónia de 
18 de Junho, o presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
começou por elogiar a figura de Daniel 
Serrão, enquanto referencial da medicina 
portuguesa. “O seu carácter marcante, o 
notável conhecimento e forma de estar, 
livre e plural, que todos lhe reconhecem, 
colocam-no como uma das personalida-
des mais transversais da sociedade por-
tuguesa. Um senador que o Porto, o Norte 
e o País se orgulham de ter como seu”, 
sublinhou.
Miguel Guimarães não deixou de fazer 
uma reflexão sobre o momento que a 
Medicina e a Saúde vivem em Portugal, 
mostrando-se muito crítico face à polí-
tica seguida pelo executivo que apesenta 
“custos dramáticos na qualidade dos cui-
dados prestados à população”. Para o di-
rigente, é necessária uma “nova agenda” 
no sector, que se “aproxime das pessoas” e 
que estabeleça novas prioridades. “Temos 
que romper com a visão de curto prazo. 
A visão da sustentabilidade ‘atrapalhada 
e cega’ a qualquer custo. A visão da dimi-
nuição imediata da despesa sem qualquer 

preocupação pelos danos colaterais. A visão que 
centra a Saúde nas finanças e não nos doentes. A 
visão que não respeita a dignidade das pessoas e 
limita a sua liberdade de expressão. Portugal já acu-
mulou três anos de atraso na modernização do seu 
Serviço Nacional de Saúde”.
Para o presidente do CRNOM, os médicos têm de 
fazer ouvir o seu “grito de revolta” perante as su-
cessivas investidas do Ministério da Saúde. “É uma 
questão de sobrevivência. A defesa dos doentes e do 
seu direito a cuidados de saúde qualificados é um 
imperativo moral dos médicos”, acrescentou. 
Retomando a atribuição do Prémio Daniel Serrão, 
Miguel Guimarães não deixou de elogiar o “bri-
lhante percurso académico” de Luís Carlos Men-
donça, que obteve a classificação final de 17,81 va-
lores. “Este percurso contribuiu seguramente para 
fortalecer o seu desejo de servir de forma incondi-
cional o próximo através da Medicina”, acrescentou 
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o dirigente, que aproveitou o exemplo do premiado 
para desejar felicidades a todos os jovens médicos 
formados no Norte do país. “São eles o núcleo da 
evolução da medicina portuguesa e dos serviços de 
saúde nos anos vindouros”, reconheceu.

Por fim, Miguel Guima-
rães saudou os colegas 
que completam 25 e 50 
anos de exercício e que 
contribuíram para “elevar 
o nome da medicina e da 
qualidade da saúde em 
Portugal”. “O seu papel e 
responsabilidade na for-
mação médica contribuem 
para a passagem gradual 
do testemunho aos mais 
novos”, assinalou. 

Exercício	de	
cidadania
António Maria Meireles
[om- 50 anos]

“É sempre um orgulho 
fazer 50 anos de qualquer 
coisa. Já celebrei 50 anos 
de casamento, 50 anos de 
partida para África e agora 

50 anos de inscrição na Ordem. Está a ser um ano 
em cheio e que me motiva uma grande honra e 
satisfação. Ser médico é um exercício de cidadania, 
é escolher dedicar-nos aos nossos doentes e fazer 
muito pela saúde deles, por isso este orgulho em 
termos esta profissão. Socialmente, julgo que o 
médico tem prestígio. Claro que esse prestígio 
deve corresponder a uma forma de estar, a uma 
dedicação, a uma responsabilidade que se assume 
pelo doente. É uma missão. 

Momento	
gratificante
Rui Sequeira 
[om- 50 anos]

“É um momento muito 
significativo, é um orgulho. 
Senti-me particularmente 
emocionado ao ver muitos 
alunos meus receberem a 

medalha dos 25 anos. Foi gratificante. É impossível 
recordar um momento mais importante do que 
outro. Vivi episódios muito felizes, outros muito 
tristes. Foi uma escolha, porque antes da Medicina 
tinha uma profissão [era actor e apresentador de 
televisão] onde ganhava significativamente mais 
do que como médico. Mas foi uma escolha que 
compensou do ponto de vista humano. 

Fiéis	aos	nossos	
princípios
Rita Felício 
[om- 25 anos]

“Parece-me muito pouco 
tempo. Há pessoas que 
ainda parecem meninos, 
mas a verdade é que já se 
passaram 25 anos. Estou 

satisfeita por viver este momento, tenho uma 
carreira interessante na área da cirurgia plástica 
e gosto muito do que faço. Como médica militar 
já estive em missões na Bósnia, na Croácia, em S. 
Tomé e Príncipe…é um lado importante da minha 
carreira. Sinto que estamos a viver uma conjuntura 
difícil, mas gostei muito de receber este incentivo do 
Professor Daniel Serrão, para nos mantermos fiéis 
aos nossos princípios”. n



José Manuel silva apelou a uma maior 
participação e pró-actividade dos órgãos 
consultivos da ordem dos Médicos, na ceri-
mónia de tomada de posse daquelas estru-
turas, decorrida a 30 de abril na sRnoM. 
o bastonário não deixou de criticar o mo-
mento de “loucura total” que o sector atra-
vessa, que exige uma maior intervenção 
da classe médica para não ser ultrapassada 
pelos “jogos de interesse”. 
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O auditór io do 
Centro de Cul-
tura e Congres-
sos da SRNOM 

foi o palco da tomada de 
posse dos Órgãos Consulti-
vos da Ordem dos Médicos 
(OM) para o próximo triénio. 
Ao todo foram 12 os conse-
lhos empossados pelo basto-
nário e presidente do Con-
selho Nacional Executivo 
(CNE), José Manuel Silva, 
que assumiu ter “grandes 
expectativas” no papel que 
estes podem vir a desempe-
nhar no CNE e considerou 
que, em conjunto com os 
Colégios de Especialidade, 
constituem “o motor da 
Ordem”. 
Após uma breve introdução, 
o bastonário fez um apelo 
directo ao contributo que os 
conselhos consultivos po-
dem prestar: “O CNE espera 
muito dos conselhos con-
sultivos, sobretudo em ter-
mos de pró-actividade. Não 
estejam à espera de ser so-
licitados, tomem a iniciativa 
e apresentam projectos que 
possam sustentar melhor a 
intervenção da Ordem”. Para 
José Manuel Silva, este tra-
balho é essencial para que a 
OM seja capaz de reagir aos 
problemas, mas sobretudo 
“marcar a ordem do dia e a 
política de saúde com pro-
postas próprias”. 
Reforçando esta interpelação 
aos membros investidos, o 
bastonário ressalvou que a 

instituição “não pode viver apenas dos membros do 
CNE” e que estes não têm capacidade de resposta 
ilimitada. “Precisamente por sentirmos essa neces-
sidade é que temos vindo a aumentar o número de 
conselhos consultivos”, acrescentou. 

“andamos enGanados”
José Manuel Silva não deixou de enquadrar esta 
cerimónia formal no momento que os médicos e o 
sector da Saúde, em geral, atravessam. Para o diri-
gente, atravessamos o período “mais difícil desde o 
25 de Abril” e isso justifica a colaboração de todos 

tomada 
de posse 
dos Órgãos 
consultivos 
da ordem dos 
Médicos

colABorAção  
e pró-ActIvIdAde

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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“Não estejam 
à espera de 
ser solicitados, 
tomem a 
iniciativa e 
apresentam 
projectos 
que possam 
sustentar 
melhor a 
intervenção da 
Ordem”
josé manuel Silva

ÓrGãos	CoNsUltiVos	da	oM

Conselho	Nacional	para	a	
Avaliação da Formação 

Conselho	Nacional	da	
Auditoria e Qualidade

Conselho	Nacional	para	os	
Cuidados Continuados

Conselho	Nacional	do	Ensino 
e Educação Médica

Conselho	Nacional	de	Ética 
e Deontologia Médicas

Conselho	Nacional	do	
Exercício da Medicina Livre

Conselho	Nacional	do	Exercício 
Técnico da Medicina

Conselho	Nacional	da	
Pós-Graduação

Conselho	Nacional	para	a	
Política do Medicamento

Conselho	Nacional	da	
Segurança Social dos Médicos

Conselho	Nacional	para	o	
Serviço Nacional de Saúde

Conselho	Nacional	para	as	
Novas Tecnologias Informáticas
[ver	a	composição	completa	
dos	Conselhos	em	www.
nortemédico.pt]

aqueles que puderem aju-
dar. “Preparam-se coisas 
absolutamente inacredi-
táveis e temos múltiplas 
frentes de intervenção”, 
acentuou, destacando 
a polémica com a regu-
lamentação da podolo-
gia: “Somos favoráveis, 
porque entendemos que 
não deve haver nenhuma 
profissão em Portugal que 
não esteja regulamen-
tada. No entanto, a forma 
como isso está a aconte-
cer é inacreditável”, con-
testou, lembrando que a 
legislação já aprovada em 
Assembleia da República prevê que um profis-
sional de podologia tenha total autonomia no 
exercício de funções. “A nossa sugestão é que 
se acabasse com o curso de Medicina, porque 
andamos todos enganados. Afinal é possível 
tirar uma especialidade médica em três anos”, 
ironizou José Manuel Silva a este propósito. 
O bastonário juntou ao rol de críticas a legis-
lação do “enfermeiro de família” e do “gestor 
do doente”, dois exemplos que visam criar um 
“conflito permanente na organização dos Cui-
dados de Saúde Primários”. “Vivemos um mo-
mento de loucura total. Se nós, médicos, não 
formos mais interventivos na sociedade sere-
mos ultrapassados por estes jogos de interesses”, 
concluiu. n



Notícias66

a sRnoM promoveu, no dia 8 abril, uma 
reunião para debater os procedimentos sim-
plificados de recrutamento médico – vulgo, 
“concursos fechados”. apesar de algumas 
leituras divergentes, as instituições repre-
sentadas entendem que este não é o método 
de contratação mais correcto e que o mesmo 
viola o princípio da igualdade de acesso ao 
emprego público.

Reunião 
PaRa DebateR 
contRatação 
méDica

concursos 
fechados não 
são solução

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida



A p ubl i c a ç ã o  do 
Despacho n.º 750-
A/2014, que visa 

a contratação de médicos 
que concluíram a forma-
ção médica especializada 
na segunda época de 2013, 
foi a mais recente iniciativa 
do Ministério da Saúde em 
matéria de recrutamento a 
ser contestada pela Ordem 
dos Médicos. Nesse âmbito, 
o Conselho Regional do 
Norte (CRNOM) reuniu-se 
com o Conselho Nacional 
do Médico Interno (CNMI) 
para avaliar a questão e per-
ceber qual a opinião dos as-
sociados sobre os designa-
dos “concursos fechados”. 
Miguel Guimarães come-
çou por lembrar que esta 
política de contratação é 
vista pela tutela como uma 
forma de colocar os pro-
fissionais em zonas caren-
ciadas. “O ministro tem a 
percepção de que estes con-
cursos preenchem algumas 
lacunas pontuais, mas ele já 
percebeu que se os fizer da 
mesma forma não vai resol-
ver o problema”, sublinhou 
o presidente do CRNOM. A 
consultora jurídica da Sec-
ção Regional do Norte, Inês 
Folhadela, fez uma síntese 
de todos os procedimentos 
simplificados abertos desde 
2012 e das contestações já 
apresentadas em tribunal. 
Para a jurista, a posição da 
Ordem dos Médicos é clara 
nesta matéria: “Há uma 
ilegalidade nos despachos 
que autorizam estas con-
tratações. Essencialmente é 
a violação do princípio da 
igualdade de acesso ao em-
prego público”. 
Entre os diferentes problemas que criam aos pro-
fissionais, estes concursos distribuem vagas que 
“não respeitam as necessidades dos serviços”, de 
acordo com Raquel Calisto. A dirigente do CNMI 
apontou as críticas que lhe têm sido manifestadas 
pelos colegas, como por exemplo a constituição de 
júris onde “há elementos que são cumulativamente 
orientadores de pessoas que estão a concorrer” ou “a 

concertação dos critérios 
de entrevista em função 
de quem o júri pretende 
escolher”. Outra queixa 
assinalada pela jovem mé-
dica é a abordagem que 
é feita a algumas colegas 
especialistas em Medicina 
Geral e Familiar sobre a 
pretensão de terem filhos. 
“Acho isto grave, não tem 
piada nenhuma e não é 
critério de entrevista”, 
contestou Raquel Calisto, 
que lembrou finalmente a 
disparidade na publicação 
dos resultados dos con-
cursos entre as várias regi-
ões, o que pressiona os co-
legas “a optar pela vaga em 
que estão elegíveis, antes 
de saber se estão selecio-
nados noutros concursos”. 

contRatos 
púBLicos e cit’s
Muitas vezes pouco cla-
ras, as diferenças entre 
um procedimento simpli-
ficado e um concurso nor-
mal para a função pública 
foram esclarecidas por 
Inês Folhadela a pedido 
do presidente do CNMI, 
Roberto Pinto. Segundo a 
consultora jurídica, “uma 
coisa é o Estado contratar 
na sua veste pública, outra 
é na sua vertente empre-
sarial”. “Um contrato de 
trabalho em funções pú-
blicas tem uma série de 
regras que visam limitar 
o poder discricionário da 
administração pública, 
reduzir a margem de li-
vre apreciação e impedir 
que sejam violados vários 
princípios como a igual-
dade ou a imparcialidade”, 

especificou. Nesse sentido, esclareceu, será possível 
contestar a imparcialidade do júri ou obrigar à pu-
blicação de critérios objectivos para avaliação dos 
candidatos. Quando a opção recai num Contrato 
Individual de Trabalho, “as mesmas regras não se 
aplicam”, clarificou Inês Folhadela. 
Uma outra informação partilhada pela especialista 
centra-se na obrigação, recentemente introduzida 

67



no estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde, de 
um médico contratado 
ter de permanecer na 
vaga que aceitar por um 
período mínimo três 
anos. “Se não o fizer, 
fica inibido de celebrar 
novo contrato com o 
SNS durante dois anos”, 
acrescentou, sem deixar 
de contestar este condi-
cionalismo na área da 
saúde, dado que “mui-
tos médicos terminam 
a especialidade com a 
família já construída”. 
Inês Folhadela recor-
dou ainda que os inter-
nos que tenham direito 
a preencher uma vaga 
nestes concursos e não 
o façam, vêem o seu 
contrato imediatamente 
caducado. “Primeiro 
porque o contrato foi 
celebrado enquanto in-
ternos e já o deixaram 
de ser; segundo porque 
eles não aceitaram a co-
locação e puseram-se 
numa situação de serem 
dispensados”, aprofun-
dou, reforçando que, 
nestes casos, o médico 
cai de imediato em si-
tuação de desemprego 
e sem direito a subsídio, 
dado que lhe é impu-
tada a responsabilidade 
por essa condição. 
Finalmente, a consul-
tora jurídica esclare-
ceu que o Estado tem 
de cumprir com a sua 
obrigação de cessar os 

vínculos após término da especialidade. Caso isso 
não aconteça e o médico se mantenha em funções 
no hospital por um período de tempo alargado, 
pode considerar-se trabalhador efectivo. “É isso que 
determina o Código do Trabalho, através do reco-
nhecimento dos vínculos laborais. O tribunal de 
trabalho tem de reconhecer o meu direito à função 
de assistente e consequentemente terão de ser pagas 
as diferenças de vencimentos”, concluiu. 

do maL, o menos
Merlinde Madureira, líder do SMN e da Federação 
Nacional dos Médicos, retomou a discussão dos 
concursos fechados para recordar o acordo reali-
zado com o Ministério da Saúde em 2012, na se-
quência da greve nacional. “O compromisso foi que 

os colegas que acabavam a especialidade em 2012, 
2013 e 2014 teriam colocação e só o procedimento 
concursal simplificado poderia atingir esse objec-
tivo”, recordou, assumindo-se “contra” os concursos 
fechados por princípio, mas favorável a este modelo 
enquanto porta de entrada para os recém-especia-
listas. “Não nos iríamos opôr a uma colocação dos 
colegas”, justificou. 
Muitos dos concursos fechados que têm sido lança-
dos não têm aceitação na classe médica, sobretudo 
pela distância dos grandes centros urbanos. Para 
Miguel Guimarães esta é uma situação que urge 
resolver e que deve envolver os sindicatos médicos. 
“Não me causa qualquer impressão que um mé-
dico de Bragança ganhe mais do que uma pessoa 
em Lisboa, que já está numa zona de conforto. E 
têm de ser criadas condições para que o cônjuge 
o acompanhe”, sugeriu o presidente do CRNOM, 
concluindo com a expectativa de haver concursos 
abertos no final do ano e colocando o apoio jurídico 
da SRNOM à disposição dos médicos que se sintam 
lesados com as consequências destes despachos. n
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a ordem dos Médicos celebrou, no passado 
dia 30 de abril, no porto, um protocolo com a 
associação nacional das Unidades de saúde 
Familiar (UsF-an) no âmbito do projecto 
“bi das UsF”. trata-se uma nova plataforma 
digital que irá agregar os dados de todas as 
unidades com aquele modelo organizacional 
e servir para a respectiva caracterização e 
gestão clínica. 

Unidades de Saúde Familiar actual-
mente existentes no país. 
Na apresentação formal do protocolo, 
o presidente da USF-AN explicou que 
o BI das USF irá colocar ao serviço 
dos profissionais um conjunto de in-
formações geradas nas consultas para 
apoiar “a qualidade da prescrição, as 
boas práticas de saúde e organizacio-
nais e a investigação”. “Vai muito para 
além dos indicadores que hoje são de-
cididos pela própria administração. É 
uma ferramenta que nós decidimos 
criar, de apoio à gestão do conheci-
mento, à governação cínica e à melho-
ria contínua”, aprofundou Bernardo 
Vilas Boas. 
A colaboração da Ordem dos Médicos 
(OM) tornou-se “indispensável”, de 
acordo com o dirigente, como garan-
tia de qualidade. “Ter a OM como par-
ceira garante que aquilo que vamos 
continuar a fazer respeita as regras da 
nossa profissão e está no âmbito das 
nossas competências”, acrescentou 
Bernardo Vilas Boas, apelando ainda 
ao “respeito mútuo” entre os profis-
sionais de saúde, “sabendo que atra-
vés do trabalho em equipa podemos 
trazer valor para o cidadão”. 
A presidir à assinatura deste proto-
colo, o bastonário da OM considerou 
que a criação das USF constituiu “a 
grande reforma na saúde em Portu-
gal, depois da criação do SNS”. “Foi 
um modelo de organização dos Cui-
dados de Saúde Primários (CSP) que 
veio trazer dinamismo e resultados de 
enorme qualidade. Infelizmente, esta 
reforma está a ser posta em causa pelo 
actual Governo”, acrescentou José 
Manuel Silva.
O dirigente considerou o projecto do 

“BI das USF” particularmente relevante por colo-
car, lado a lado, duas organizações que estão “to-
talmente apostadas na qualidade, transparência, 
avaliação e melhoria contínua da prestação de cui-
dados à população”. “Esperemos que, a partir desta 
colaboração, possamos continuar a contribuir para 
a dinamização da reforma dos CSP”, defendeu. 
José Manuel Silva lembrou, finalmente, que as USF 
introduziram novos métodos de trabalho, com ho-
rários de abertura alargados, avaliação constante 
e prioridade à satisfação do utente. “É inequívoco 
que este modelo de organização trouxe mais valor 
ao SNS e, por isso, este é um momento marcante 
para a OM”. 
O “BI das USF” já foi, entretanto, apresentado pu-
blicamente no 6.º Encontro Nacional das USF que 
decorreu entre os dias 8 e 10 de Maio, no Porto, 
tendo sido colocada ao dispor dos médicos que nele 
participaram a plataforma online. n

protocolo entre 
a ordem dos 
Médicos e a 
usF-an

usF já têm  
Bilhete de 
identidade 
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Na sede da Secção Regional do Norte, a 
Ordem dos Médicos e a USF-AN assi-
naram o primeiro projecto de coopera-
ção entre as duas entidades, com vista 

ao desenvolvimento do “BI das USF”, um portal de 
informação que irá reunir os dados sobre as 353 
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Se o Estado aumen-
tou o numerus clau-
sus em Medicina, 
então deve ser con-

sequente e assegurar uma for-
mação específica a quem con-
clui o curso. Esta foi uma das 
ideias centrais partilhadas por 
Miguel Guimarães na palestra 
“Rumo ao Futuro”, organizada 
pela AEICBAS no dia 14 de 
Maio. 
Diante de duas dezenas de 
futuros colegas e em resposta 
a uma observação da plateia, 
o presidente do CRNOM 
considerou que a tutela “tem 
uma obrigação para com os 
estudantes” e “não pode limi-
tar o acesso a determinadas 
especialidades”. “Da mesma 
forma que se abrem vagas em 

excesso [nos cursos de Medicina] também não se 
pode filtrar o acesso às especialidades e impedir 
que os jovens médicos exerçam a sua profissão. A 
Medicina, tal como hoje é concebida, não é com-
patível com a falta de especialização”, alegou o diri-
gente da Ordem dos Médicos. 

associação de 
estudantes do icBas 
debateu futuro da 
profissão médica a demografia e a for-

mação médicas esti-
veram em análise num 
debate promovido pela 
associação de estudantes 
do instituto de Ciências 
biomédicas abel salazar 
(aeiCbas). palestrante 
convidado, o presidente 
do Conselho Regional do 
norte da ordem dos Mé-
dicos (CRnoM) lembrou 
que a Medicina de hoje 
não é compatível com a 
falta de especialização 
e que, por isso, o Minis-
tério da saúde tem a obri-
gação de garantir uma 
formação pós-graduada a 
todos os jovens médicos. 

forMAção  
pós-grAduAdA 
deve ser 
AssegurAdA
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Minutos antes, Miguel Gui-
marães lembrava aos pre-
sentes que o número de va-
gas nas escolas médicas tem 
vindo a aumentar “de forma 
brutal” nos últimos anos. 
“No ano lectivo de 1995-96, 
o ICBAS tinha 60 alunos; em 
2010/2011 entraram 269”, 
exemplificou, acrescen-
tando que outras institui-
ções, como a Faculdade de 
Medicina do Porto ou a Es-
cola de Ciências da Saúde do 
Minho, “quase triplicaram 
a oferta”. “Não há qualquer 
respeito pelas capacidades 
formativas das várias es-
colas médicas para formar 
alunos como deviam for-
mar. Os alunos em excesso 
prejudicam-se a si próprios”, 
alertou, recordando ainda a 
projecção que aponta para a 
existência de 1895 diploma-
dos em 2025.
Apesar de tudo, o presidente 
do CRNOM considerou que 
a preocupação dos médicos 
deve estar mais centrada na 
qualidade do ensino clínico 
e pós-graduado e menos 
nas questões da emprega-
bilidade e do excesso de 
profissionais. “O que deve-
mos defender é a qualidade 
do ensino médico. Disso 
não podemos abdicar”, 
assinalou. 

demoGRafia médica
O presidente do CRNOM fez 
também uma longa exposi-
ção sobre o Estudo de Evolu-
ção Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional de 
Saúde, apresentado em 2013 pela Ordem dos Mé-
dicos. Uma das primeiras conclusões apresentadas 
aponta para um envelhecimento significativo dos 
profissionais em especialidades como Estomatolo-
gia, Patologia Clínica, Medicina Geral e Familiar ou 
Saúde Pública. “Mais de 50% dos médicos destas 
especialidades têm mais de 50 anos e tem havido 
uma capacidade de reposição reduzida, já que a 
relação entre aqueles que se estão a reformar e aque-
les que estão a entrar é negativa. É uma boa notícia 
para vocês”, afirmou Miguel Guimarães. 

Para o dirigente é notório que 
Portugal não tem falta de mé-
dicos – 3,8 por mil habitantes, 
para uma média de 3,1 nos 
países da OCDE – e que o ca-
minho que se está a trilhar irá 
conduzir a um número exces-
sivo de profissionais no mer-
cado. “O estudo diz que, num 
cenário de manutenção das 
condições actuais, teremos 
entre 5000 e 8000 médicos a 
mais em 2015. No cenário de-
sejável, teríamos entre 3500 e 
6500 médicos a mais”, justifi-
cou, acrescentando que, neste 
último cenário, haveria di-
versas especialidades como a 
Cirurgia Cardiotorácica, a Ci-
rurgia Maxilofacial ou a Der-
matologia, que ainda teriam 
margem para absorver novos 
médicos. Miguel Guimarães, 

contudo, mostrou-se convicto de que “vão conti-
nuar a haver oportunidades muito boas para exer-
cer a actividade médica em Portugal” nos próximos 
anos, ainda que deixe de haver “emprego médico 
garantido no serviço público” e “nem toda a gente 
fique no lugar onde queria”. “O mais importante é 
que escolham aquilo que gostam de fazer. Escolher 
apenas com base naquilo que é uma expectativa de 
emprego ou uma expectativa de rendimento, “pode 
ser um erro”, defendeu. n

“Não há 
qualquer 
respeito pelas 
capacidades 
formativas das 
várias escolas 
médicas… 
Os alunos 
em excesso 
prejudicam-se a 
si próprios”
MIGUEL GUIMARãES



O presidente do Conselho 
Distrital de Viana do Cas-
telo, Nelson Rodrigues, foi 
o anfitrião de uma iniciativa 
que juntou grande parte dos 
jovens médicos que, este 
ano, iniciaram a sua for-
mação pós-graduada na re-
gião. O dirigente agradeceu 
a presença dos mais de 20 
internos que preencheram a 
sala de conferências da sede 
distrital e deu conta do pro-
grama da sessão. 
Rui Capucho, dirigente do 
Conselho Regional do Norte 
(CRNOM), foi o primeiro 
convidado a tomar a palavra, 

fazendo um enquadramento geral ao internato mé-
dico e dando conta daquele que é um dos seus pro-
blemas estruturais: a forma como as administrações 
lidam com os médicos em formação. “Vêem-vos 
como mão-de-obra barata e facilmente manipulá-
vel”, considerou. Para o convidado, esta realidade 
“depende muita da postura dos conselhos de ad-
ministração”. “Se os gestores forem sensíveis ao in-
ternato, a relação é positiva; se forem autocráticos, 
vamos ter problemas”. 
O vogal do CRNOM incentivou os internos presen-
tes a recorrerem às instâncias que estão no terreno 
para apoiar a formação médica especializada, sem-
pre que sentirem que a sua condição está ameaçada. 

no dia 4 de abril, o 
distrito Médico de 
Viana do Castelo 
promoveu a sua 
primeira recepção 
de internos. Cerca de 
duas dezenas de jovens 
médicos responderam 
ao convite do Conselho 
distrital e puderam 
registar, entre outros 
aspectos, a forte 
intenção da ordem em 
preservar a qualidade 
dos internatos.

quAlIdAde dos 
InternAtos é 
prIorItárIA

RECEPÇãO AOS 
INTERNOS	
distrito	MédiCo	
dE	ViaNa	do	
CastElo
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“A primeira pessoa a quem devem fazer essa recla-
mação é ao vosso tutor. Se este não intervir, falem 
com o director de serviço ou com o responsável do 
internato no hospital ou centro de saúde”, acon-
selhou, acrescentando que, em última análise, é à 
Ordem dos Médicos que devem recorrer, através do 
Conselho Nacional do Médico Interno. 
Rui Capucho aproveitou o momento para contestar 
o Projecto de Decreto-Lei que apontava diversas 
mudanças no interno médico, incluindo a extinção 

“Assegurar a 
qualidade da 
Medicina para 
defender os doentes”
Miguel Guimarães

do Ano Comum e a perda de autonomia da Ordem 
dos Médicos (OM) na regulação e definição das 
capacidades e idoneidades formativas. Para o di-
rigente, tratou-se de “uma bomba legislativa” que 
inclui propostas “que não fazem sentido nenhum” 
como, precisamente, passar para a ACSS (Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde) as competên-
cias da OM em matéria de regulação. “Essa proposta 
vai fazer como que as decisões sejam abertamente 
políticas, porque a ACSS é um braço armado da 
tutela”, apontou. Na conclusão, Rui Capucho exor-
tou aos colegas presentes para não deixarem “cair o 
óptimo programa de internato que temos e a óptima 
formação de que dispomos”. 
A Recepção aos Internos de Viana do Castelo pros-
seguiu com a descrição dos hospitais que integram 
a Unidade Local de Saúde do Alto Minho – o Hos-
pital Stª. Luzia em Viana e o Hospital Conde de 
Bertiandos em Ponte de Lima – por intermédio do 
interno de ortopedia, Bruno Pombo. Seguiram-se 
as intervenções de Emicília Martinho, que apresen-
tou o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 
Minho, e de Lígia Sousa, que fez uma análise aos 
principais indicadores de saúde pública do distrito.

oRdem mais pRóxima 
O enquadramento legal do internato médico foi, 
também, objecto de especial reflexão com a pre-
sença da consultora jurídica da SRNOM. Inês Fo-
lhadela recordou, entre outros aspectos, a obriga-
toriedade dos médicos em formação dedicarem 12 
horas semanais ao trabalho em serviço de urgência 
e sublinhou, ainda, a sua “obrigação de exclusivi-
dade”. “Isso significa que, quando forem contac-
tados por uma clínica ou um hospital, têm de co-
municar a intenção de prestar serviço externo e de 
acumular funções”, explicou. 
A jurista aconselhou os jovens profissionais a 
“nunca ultrapassarem as respectivas competências”, 
a fazerem o registo de toda a actividade clínica e a 
falarem com o doente. “Hoje, vocês são extrema-
mente pressionados a não perderem tempo, a faze-
rem consultas de 10 em 10 minutos, mas a maior 
parte dos problemas que surgem com os doentes 
decorre da falta de comunicação. O consentimento 
informado é fundamental”, acrescentou. 
Antes do convívio que concluiu o evento, o pre-
sidente do CRNOM deixou também algumas pa-
lavras sobre o internato médico, reiterando a ne-
cessidade de “assegurar a qualidade da Medicina 
praticada” e, por essa via, “defender os doentes”. Mi-
guel Guimarães saudou ainda esta iniciativa do Dis-
trito Médico de Viana, por dar corpo à importância 
da proximidade entre colegas. “Um dos objectivos 
deste mandato é estarmos mais próximos dos médi-
cos. Queremos vir aqui mais vezes, para que sintam 
que a Ordem está perto de vós e acompanha os 
vossos problemas”, concluiu Miguel Guimarães. n
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19.as Jornadas de 
Medicina intensiva 
da PriMavera

rede de 
cuIdAdos 
IntensIvos é 
InsufIcIente

nos dias 10 e 11 de abril, a Unidade de Cui-
dados intensivos polivalente do Hospital de 
santo antónio promoveu as 19ªs Jornadas de 
Medicina intensiva da primavera. “o doente 
crítico no centro dos cuidados” foi o tema 
geral do congresso realizado nas instalações 
do complexo iCbas/Faculdade de Farmácia 
do porto que contou com uma reflexão crí-
tica do presidente do Colégio da subespecia-
lidade, Rui Moreno. 

“O doente crítico 
no centro dos 
cuidados” foi a 
reflexão central 

das 19ªs Jornadas de Medicina In-
tensiva da Primavera, realizadas 
entre os dias 11 e 12 de Abril. O 
evento contou com a participação 
de vários especialistas internacio-
nais, entre os quais Stephen Brett, 
director da unidade de cuidados 
intensivos do Imperial College He-
althcare, e reflectiu sobre outros 
temas relevantes desta sub-espe-
cialidade como a “emergência pré-
-hospitalar”, “sedação, delírio e 
ventilação mecânica” ou “reabilita-
ção precoce e contínua”.
Na sessão de encerramento das jor-
nadas, Rui Moreno, coordenador 
do Colégio da Subespecialidade de 
Medicina Intensiva da Ordem dos 
Médicos, abordou algumas preocu-
pações que se vão registando nesta 
área, desde a qualidade da forma-
ção à rede de cuidados intensivos 
disponível no país. Neste particu-
lar, o dirigente considerou que as 
4,2 camas por 100 mil habitantes 
actualmente existentes constituem 
um número insuficiente e bastante 
inferior à média europeia. “Para 
terem uma noção, estamos abaixo 
da Albânia, enquanto a Alemanha 
tem 29,7 camas por 100 mil habi-
tantes”, salientou, acrescentando a 
ideia de que, em Portugal, “estamos 
a rapar os tachos”. “Em todos os 
estudos que têm sido feitos na Eu-
ropa, temos a maior taxa de sepsis 
e a maior taxa de mortalidade nas 
unidades”, assinalou. 
Rui Moreno defendeu que o cresci-
mento da oferta de cuidados inten-
sivos deveria chegar às 11 camas 
por 100 mil habitantes – a mediana 
na comunidade europeia – ainda 
que anteveja vários constrangi-

mentos financeiros e humanos para lá chegar. “Pa-
íses como a Alemanha e a Inglaterra estão a recru-
tar médicos e sobretudo enfermeiros em Portugal. 
Além de sermos poucos estamos a ser sangrados”, 
problematizou. Por fim, o médico da Unidade de 
Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital dos 
Capuchos lamentou que a rede de referenciação 
existente no país continue a “não responder às ne-
cessidades do país”. “Temos o maior transporte se-
cundário e terciário dos doentes, mas continuamos 
com a maior parte dos intensivistas concentrados 
no litoral e nas grandes cidades. A equidade é um 
problema nesta matéria, porque um doente não tem 
culpa de ser transmontano ou algarvio”, concluiu. n
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37.º convívio 
científico cMeP

o Mundo do 
equIlíBrIo 

o “envelhecimento 
em otorrinolarin-
gologia” foi o tema 
escolhido para o 37º 
Convívio Científico 
da CMep, com o apoio 
da sRnoM. Manuel 
de sousa, otorrinolaringologista, foi o con-
vidado especial da sessão realizada a 9 de 
Maio, que acabou centrada no equilíbrio e 
nas alterações que conduzem a esta perda 
funcional. 

“Só o [tema do] equilí-
brio é um mundo”, 
começou por afirmar o 
especialista convidado 

para mais uma sessão promovida 
pela CMEP (Clínica Médica do Exer-
cício do Porto). Manuel de Sousa 
centrou a sua apresentação naquele 
tema – também ele do foro da otor-
rinolaringologia – por se trata de 
“um drama” associado ao envelheci-
mento e que decorre de uma série de 
factores, desde a perda auditiva até 
às alterações no sistema vestibular. 
Na área específica de otorrino, o es-
pecialista começou por identificar os 
zumbidos como o sintoma de dese-
quilíbrio mais prevalente, que afecta 
mais de 65% da população idosa e 
está associado à deterioração da au-
dição. A presbiacusia, acrescentou o 
convidado, tem múltiplas origens: 
“exposição ao barulho, alterações 
metabólicas, uso de medicamentos”, 
entre outros factores que provocam 
“alterações ao nível das células ci-
liadas externas [responsáveis pela 
amplificação sonora local]”. 
Segundo o especialista, na maior 
parte dos casos a falta de equilíbrio 
parte de um conflito entre a visão e 
a mente: “Se estamos parados num 
comboio e ao nosso lado há um que 
arranca, a sensação que temos é de 
que o nosso comboio é que está em 
andamento. Há um conflito de in-
formações, porque o meu labirinto 
diz que não, mas os olhos dizem que 
sim”. Quanto mais o “labirinto” es-
tiver doente, acrescentou, maior o 
conflito. Daí que algumas das causas 

mais frequentes para o desequilíbrio sejam doenças 
do foro psíquico como a depressão e a ansiedade. 
O envelhecimento como causa centra-se essencial-
mente nas alterações do sistema vestibular e altera-
ções no sistema proprioceptivo. Neste particular, 
Manuel de Sousa contestou a falta de intervenção 
terapêutica ao nível da propriocepção e referiu a 
necessidade de se “fazer muito mais” ao nível do 
treino físico, da estimulação do sistema motor e 
do sistema visual. Uma das técnicas de tratamento 
mais evoluídas, de acordo com o especialista, é a 
estimulação magnética transcraniana. “Apresenta 
resultados fantásticos para alterações do equilíbrio 
e zumbidos”. n
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Pedro Sottomayor quis dar a co-
nhecer a cadeira que lhe mudou 
a vida nos últimos tempos e 
promoveu, no Vale Pisão, uma 

apresentação informal do produto a um 
conjunto de pessoas e instituições liga-
das à área da saúde. O gestor conheceu 
a “Motion X4” através de um amigo nos 
Estados Unidos e não descansou enquanto 
não teve uma em sua posse, pronta para 
lhe devolver o prazer de praticar golfe e 
movimentar-se ao ar livre. “É uma cadeira 
elétrica relativamente normal, mas com 
duas grandes virtudes; primeiro ‘trepa 
tudo’ e permite-nos vencer quase todos os 
obstáculos; depois coloca-nos literalmente 
em pé”, descreve. 
O utilizador confessa que ficou “eufórico” 
quando a viu e, sobretudo, quando a usou 
pela primeira vez. “Durante largos anos 
deixei de vir ao golfe porque via as pessoas 
a praticar e não as podia acompanhar. Po-

der estar neste meio outra vez e ter esta 
sensação de liberdade é fantástico”, 

acrescenta, lembrando os efeitos 
positivos para o corpo e para 
a mente: “do ponto de vista 
psicológico é voltar a ter ca-

pacidade para fazer uma 
coisa que dá um gozo 

enorme”. 
A “Motion X4” não 
está, confessa Pedro 
Sottomayor, ao al-

cance de qualquer car-
teira. Além do preço ele-

vado, a sua aquisição tem de ser 
feita directamente ao construtor, na Alemanha (ver 
caixa), dado que não existe representante em Por-
tugal. No entanto, o gestor considera que o produto 
pode ser interessante para entidades que contac-
tam com pessoas que sejam portadoras de alguma 
incapacidade motora: “Julgo que uma instituição, 
seja ela um centro de dia, uma câmara municipal, 
ou uma misericórdia, pode ter interesse em adqui-
rir a cadeira e colocá-la ao serviço dos respectivos 
utentes”. 
A título individual, Pedro Sottomayor tem feito um 
trabalho de “passa palavra” a divulgar as possibili-
dades da cadeira eléctrica e já teve oportunidade de 
encaminhar diversos interessados para o produtor 
alemão. “A maior parte das pessoas com quem já 
contactei ficaram maravilhadas com as potenciali-
dades da máquina”, confessa. n
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na sequência do dia Mundial da escle-
rose Múltipla, assinalado a 28 de Maio, 
foi apresentada , no complexo Vale pisão, 
uma cadeira de rodas especial que pode, 
na opinião de quem já a conhece, revolu-
cionar o dia-a-dia de doentes com inca-
pacidade funcional elevada. pedro sotto-
mayor, utilizador da cadeira, recuperou a 
alegria de jogar golfe.

Motion X4

A verdAdeIrA 
cAdeIrA de 
sonho 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida

contactoS 
empresa: PowerBasetec
produtor: Christian	Nachtwey
site: www.powerbasetec.de	
email: mail.rollydrive@aol.com
info@powerbasetec.de	
telefone: 0049	55079799108



 Dia 25 
14h00 Credenciação

15h00 CONFERÊNCIA
Antes do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS)
Saúde Pública, organização 
dos serviços de saúde
 Constantino Sakellarides 

15h40 Café _______________________

16h00 MESA REDONDA 
Com o Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) 
Moderadores:

Jaime Teixeira Mendes (SRS) 
Tiago Costa (CNMI) 

•  Serviço médico à periferia: 
precursor do SNS [C. Silva Santos] 

•  Evocação do SNS. Resultados 
obtidos. Recursos Humanos. Ações 
de descredito [José Manuel Silva] 

•  Sustentabilidade e financiamento 
do SNS [Eugénio Rosa] 

17h15 Discussão

18h45 Sessão de Abertura 

19h00 Juramento de Hipócrates 
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Presidente do Congresso
José Manuel silva

Presidente exeCutivo
Jaime teixeira Mendes 

CoMissão organizadora
ana abel 
Álvaro almeida 
gorete Pereira 
Mário durval 
sérgio ribeiro da silva 

seCretariado: 
secção regional do sul
av. almirante gago Coutinho, 151
1749-084 Lisboa
telefone 215 917 500 
Fax 215 917 539 
email congresso2014@omsul.pt 
website www.omsul.pt

 Dia 26 
09h00 MESA REDONDA 
Carreiras Médicas 
Moderadores:

Correia da Cunha (SRS) 
Nuno Fradinho (CNMI) 

•  Evocação. Defesa [J. Roque da Cunha] 
•  Contratação coletiva [Mário Jorge]
•  Perspetivas futuras [João Grenho]
•  O seu papel na qualidade do exercício 

da profissão [José Manuel Silva] 

10h40 Discussão 

10h55 Café _______________________ 

11h10 MESA REDONDA 
Formação Médica 
Moderadores:

Carlos Cortes (SRC) 
Nuno Fradinho (CNMI) 

•  Pré graduada - que Faculdades de Medicina? 
[Joaquim Neto Murta e Luís Taborda Barata] 

•  Pós graduada - Internato médico, papel 
dos Colégios da Especialidade [Roberto 
Pinto e Armando de Carvalho] 

12h30 Discussão 

12h45 almoço _______________________

14h15 MESA REDONDA 
Evolução do Conhecimento e da Tecnologia 
Moderadores:

Luiz Miguel Santiago (SRC) 
Nuno Fradinho (CNMI) 

•  Nos cuidados de saúde e impacto na 
sua organização [Vítor Ramos] 

•  Na definição do ato médico, na relação 
médico-doente [Correia da Cunha] 

•  Na bioética [Rui Nunes] 

15h30 Discussão 

15h45 Café _______________________

16h00 MESA REDONDA 
Consequências da Crise Atual 
Moderadores:

Jaime Teixeira Mendes (SRS) 
Nuno Fradinho (CNMI) 

•  Nos Serviços de Saúde e na saúde 
dos portugueses [Mário Durval]

•  No índice de natalidade — como 
reverter? [Ana Jorge] 

16h50 Discussão 

Encerramento dos trabalhos 

20h00 Jantar do Congresso 

 Dia 27 
09h00 MESA REDONDA 
Serviço Nacional de 
Saúde que futuro? 
Moderadores: 

António Araújo (SRN)
Edson Oliveira (CNMI) 

•  Papel dos subsistemas de saúde, 
seguradoras, e outras entidades 
prestadoras [Jorge Simões] 

•  Papel dos hospitais privados 
e da medicina liberal [José 
Carlos Lopes Martins] 

•  Centros de Saúde - UCSP e USF -  
prós e contras [Bernardo Vilas-Boas]

10h15 Discussão 

10h30 Café _______________________

10h45 MESA REDONDA 
Governação das Instituições 
do SNS - que modelo? 
Moderadores: 

Miguel Guimarães (SRN) 
Edson Oliveira (CNMI) 

•  Pública ou Privada [Maria de Belém]
•  Formação médica sobre gestão 

na saúde (Pré graduada? Pós 
graduada?) [Correia Jesuíno] 

11h35 Discussão 

11h45 Sessão Comemorativa

•  Evocação do Prof. Egas Moniz 
João Lobo Antunes. Presidente 
[José Manuel Silva]

ENCERRAMENTO  
DO CONGRESSO
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na srnoM,  
o são João 
é em família
Um “ambiente relaxado”, 
música “super agradável”, 
uma áurea familiar e claro, as 
sardinhas. a receita perfeita 
que não desilude quem, mais 
uma vez, escolheu a sRnoM 
para passar a noite mais 
popular da cidade do porto.
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Rita Vales já é repetente na festa de São 
João da Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM) mas, do alto 
dos seus oito anos, não tem grandes me-

mórias da primeira vez. 
Ainda assim, este ano, 
não tem dúvidas: “Estou 
a gostar muito”, garante, 
quando a noite é ainda 
uma criança. 
Mais crescida, a Rita 
já prefere o conforto de 
um dos sofás ás corre-
rias desenfreadas, mas 
são muitas as crianças 
que, tal como Amélia, 
de cinco anos, dão outra 
vida aos jardins da Casa 
do Médico. Este ano, com 
a ameaça da chuva, esco-
lheu-se um espaço mais 
abrigado em detrimento 
dos jardins da entrada, 
mas o espírito permane-
ceu inalterado. 
É que a festa de São João 
na SRNOM é mesmo as-
sim: com o ambiente e 
o cuidado de uma festa 
familiar em casa, típica 
desta noite popular. “Te-
nho dois miúdos peque-
nos e aqui estão num am-
biente protegido, o que 
é fantástico”, corrobora 
Paula Sepúlveda. Mas 
com a mestria da organi-
zação, a festa da SRNOM 
também não deixa de ter 
um pouco das ruas da 
Baixa: este ano, entre a 
cascata, o fogo de artifí-
cio e os balões, até houve 
uma roulotte de farturas. 
Para Alberto Afonso, 
este evento é “o São João 
no seu melhor”. Como 
membro da direção da 
Ordem é “cliente assí-
duo” desta festa anual, 
mas garante que não vai 
obrigado: “É uma festa muito bem conseguida”, 
com “um balanço muito positivo”, afirma.
Já António Massa está no São João da SRNOM pela 
primeira vez, mas entre um rissol e um croquete, 
ainda durante a recepção, garante que “é para 

repetir”. “É muito agradável, um ambiente relaxado, 
comidinha da boa... e é um ponto de encontro onde 
as pessoas convivem longe da confusão”. É que “an-
dar a correr pela baixa já é de outro tempo”, diz Al-

cino Amado, que agora prefere um 
sítio “mais agradável e acolhedor” 
onde se junta o útil ao agradável 
e até “acaba sempre por encontrar 
colegas”.
A música, que conquistou miúdos 
e graúdos com jazz ao vivo, foi a 
cereja no topo do bolo e o típico 
jantar começou já bem longe das 
21h previstas, já que abandonar a 
atmosfera apetecível do jardim não 
parecia fácil. 
A decoração da galeria do Centro 
de Cultura e Congressos é sofis-
ticada mas a ementa é própria da 
data. Não falta o caldo verde, muito 
menos as sardinhas e o pimento 
também faz parte. Para os avessos 
a peixe, o porco preto acompanhou 
as batatas cozidas e para os mais 
gulosos, um leite creme no fim.
Uma mesa farta a abrir o apetite 
para os dois momentos altos da 
noite: a largada dos balões no pátio, 
que faz sempre “a delícia das crian-

ças”, como diz Graça, e 
o fogo de artifício, que 
deslumbrou os mais 
crescidos.
O São João chegou ao 
fim, mas há-de voltar 
para o ano. É que apesar 
da “importante função 
política da Ordem”, “a 
parte cultural e social 
também conta”, garante 
Miguel Guimarães. 
“Muitas destas pessoas 
podiam ir para um sítio 
que desconhecem, mas 
não se iam sentir em 
casa como aqui”, diz. É 
que aliada à atmosfera 
agradável, a sensação 
de familiaridade cria a 
receita perfeita para vol-
tar. “É uma iniciativa a 
valorizar e a continuar”, 
corrobora Bárbara Gon-
zález, “já viemos muitas 
vezes e é sempre para 
repetir”. n

a oRGaniZação

a	organização	
da	festa	de	são	
João	é	preparada	
maioritariamente	pela	
Graça	lessa	e	pela	
Fátima	Carvalho,	caras	
já	bem	conhecidas	da	
casa,	e	“nada	é	deixado	
ao	acaso”.	“desde	a	
escolha	do	convite,	à	
montagem	da	cascata,	
às	compras	adequadas	
ou	à	decoração	interior,	
tudo	é	feito	por	nós”,	
conta	Graça.	À	parte,	
só	a	decoração	exterior	
e	o	catering.	“dá	muito	
trabalho	e	é	sempre	
uma	ansiedade	muito	
grande...	mas	depois	
passa,	começa	tudo	
a	correr	bem	e	vale	
a	pena”,	garante.	
Prova	disso	são	as	
cerca	de	260	pessoas	
inscritas	na	edição	
deste	ano,	como	
lembra	o	presidente	
Miguel	Guimarães.
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Dezenas de médicos ignora-
ram o apelo futebolístico [era 
dia de Porto-Benfica] para 
assistir o Colóquio/Home-

nagem a Miguel Torga, promovido pela 
Comissão de Actividades Culturais e de 
Lazer da SRNOM. Convidada especial da 
sessão, a antiga ministra da Cultura Isa-
bel Pires de Lima começou por recordar 
os principais dados biográficos de Adolfo 
Correia da Rocha, desde as origens em 
S. Martinho de Anta (Sabrosa) à carreira 
médica e literária, com o uso do pseudó-
nimo “Miguel Torga” [ver caixa]. 
Após a projecção do filme biográfico “A 
Terra antes do Céu” – realizado por João 
Botelho em 2007, por ocasião do cen-
tenário do nascimento do autor – Amí-
lcar Ribeiro, membro da Comissão de 
Actividades Culturais e de Lazer, confes-
sou que a revisitação da obra de Torga o 
voltou a surpreender pela personalidade 
do autor. “É um individualista, mas que 
aceita o colectivo como forma de sobrevi-
vência e salvaguarda. Não aceita que o in-
divíduo despreze o colectivo por jactân-
cia, nem aceita que o colectivo esmague 
o indivíduo. Esta foi a independência que 
teve sempre do ponto de vista literário, 
político e cívico”, considerou o dirigente 
da SRNOM. 
Isabel Pires de Lima assinalou como ca-
racterística que “mais impressiona” em 
Torga a “busca obsessiva de uma identi-
dade”. “Quem sou? Para onde caminho? 
Essa busca existencial transparece na 
própria escolha do pseudónimo”, acres-
centou a docente da Faculdade de Letras 
do Porto, lembrando que “Miguel” de-
riva da sua condição ibérica e da admi-
ração pelos autores Miguel de Cervantes 
e Miguel de Unamuno; e “Torga” da urze 
nortenha, como símbolo de uma ligação 

permanente “ao chão e à terra”. Além disso, Pires de 
Lima recordou a escrita “diarística” e autobiográfica 
que o autor cultivou – Torga escreveu 16 volumes 
do seu “Diário”, entre 1941 e 1993. 
Apesar de se sentir um “homem de muitos rostos”, 
Miguel Torga é um autor que manteve sempre um 
rosto de “firmeza, austeridade e inteireza”. “Sou re-
almente monolítico, mas composto de vazas diver-
sas, de escórias várias, carreadas de várias circuns-
tâncias”, citou Isabel Pires de Lima. A convidada 
recordou também o homem “permanentemente in-
terrogativo”, “carregado pela dúvida” sobretudo na 
sua juventude. “Na procura de uma desocultação 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida

Miguel torga foi duplamente 
recordado pela Comissão de 
actividades Culturais e de lazer na 
secção Regional do norte da ordem 
dos Médicos (sRnoM). no dia 10 de 
abril, num Colóquio/Homenagem, 
isabel pires de lima comentou a vida e 
a obra de adolfo Correia da Rocha. no 
dia 12 houve visita a Coimbra, cidade 
adoptiva do médico e autor nascido 
em trás-os-Montes. 

MiGUEl	torGa	
rECordado	Na	ordEM	
dos	MédiCos

«poetA  
do chão e dA 
lIBerdAde»



Bio 
“(…)	Pego	na	pena	com	o	escrú-
pulo	com	que	pego	no	bisturi.	
o	 canhestro	 manuseamento	
deste	pode	matar	o	doente;	a	
má	utilização	daquela	pode	per-
verter	o	gosto	e	torcer	a	cons-
ciência	do	leitor”.	a	Medicina	e	
a	literatura	confundem-se	na	
vida	de	uma	das	maiores	perso-
nalidades	do	século	XX	portu-
guês.	adolfo	Correia	da	rocha	
nasceu	em	s.	Martinho	de	anta,	
no	concelho	de	sabrosa,	no	seio	
de	uma	família	humilde.	serviu	
como	 criado	 num	 palácio	 no	
Porto,	esteve	no	seminário	de	
lamego	de	onde	saiu	porque	
assumiu	que	nunca	viria	a	ser	
padre,	 emigrou	 para	 o	 Brasil	
para	trabalhar	na	 fazenda	de	
um	tio.	Este	convenceu-o	a	vir	
para	 Coimbra,	 onde	 cumpriu	
todo	o	ensino	liceal	em	apenas	
três	anos	e	se	matriculou	na	Fa-
culdade	de	Medicina	em	1928.	
a	literatura	veio	logo	a	seguir.	
o	 pseudónimo	 Miguel	 torga	
um	pouco	mais	tarde,	quando	
tinha	27	anos.	Colaborou	com	a	
revista	Presença,	fundou	a	Sinal 
e	a	Manifesto	no	caminho	para	
uma	escrita	mais	empenhada	e	
comprometida	com	o	real.	Foi	o	
poeta	de Orfeu Rebelde e	o	con-
tista	de	Bichos.	Foi	amplamente	
reconhecido	a	nível	nacional	e	
internacionalmente.	destacou-
-se	 ainda	 como	 opositor	 do	
regime	 ditatorial,	 apoiando	
Humberto	delgado	e	assinando	
manifestos	 contra	 a	 censura.	
Escritor	e	cidadão	interveniente,	
foi	“sempre	um	solitário”	nas	
palavras	de	isabel	Pires	de	lima,	
fortemente	associado	às	suas	
raízes	transmontanas	e	ao	sen-
timento	 popular.	 Morreu	 em	
1995,	com	87	anos.	
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de si próprio, ele gosta que o seu 
rosto se confunda com a terra. O te-
lurismo está colado ao seu corpo e 
à sua poesia”, acentuou a professora 
catedrática da Faculdade de Letras. 
Do ponto de vista do posicionamento 
literário, Pires de Lima destacou a 
“grande acuidade perceptiva” e “liga-
ção ao real” que a obra de Torga ma-
nifesta. A sua humanidade, a aten-
ção aos problemas que o rodeiam, a 
denúncia da miséria e da opressão 
são algumas das características que 
comprometeram o médico-escritor 
com a realidade do seu tempo. Para 
a convidada, Torga “teve uma preo-
cupação obsessiva pela pátria” e fez 
da sua escrita uma “afirmação da 
liberdade”. 

visita a coimBRa 
A cidade dos estudantes, que marcou 
o início da carreira médica e literária 
de Adolfo Rocha, foi o destino esco-
lhido pela Comissão de Actividades 
Culturais e de Lazer para prosseguir 
esta homenagem. O principal objec-
tivo desta iniciativa, que contou com 
cerca de 40 participantes, foi conhe-
cer a Casa Museu Miguel Torga, a 
habitação do escritor, transformada 
num espaço museológico em 2007 
e que preserva a sua biblioteca, e alguns objectos 
pessoais. 
A viagem a Coimbra incluiu também uma visita ao 
Museu Nacional Machado de Castro e à Biblioteca 
Joanina, espaço integrado na Faculdade de Direito 
da Universidade da Coimbra, datado do século 
XVIII e um dos principais monumentos barrocos 
do país. n
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Se a Arte Médica contem-
plasse um prémio de po-
pularidade, as aguarelas 

de Justino Teixeira venciam de 
forma destacada. Na inaugu-
ração da XII Exposição – que 
teve lugar a 2 de Maio – eram 
as representações de um faisão 
e de uma antiga mala de pele 
(com uma jarra de malmeque-
res sobreposta) que desperta-
vam a admiração de dezenas 
de pessoas, acumuladas num 
dos recantos do hall da Casa do 
Médico. 
O rigor estético e formal dos 
dois trabalhos apresentados 
pelo endocrinologista impres-
siona. O autor, participante 
deste a primeira edição da Arte 
Medica, esclarece no entanto 
que a grande virtude das suas 
obras é a técnica utilizada. “Na 
aguarela não é possível pintar 

cores claras sobre escuras, porque a tinta é trans-
parente e se o fizer a cor clara praticamente não fica 
visível”, explica Justino Teixeira, que dessa forma 
é obrigado a recorrer a uma técnica designada por 
“máscara” e que se baseia numa aplicação de uma 
goma que “protege” as zonas mais luminosas do 
trabalho. “É algo muito minucioso”, acrescenta, en-
quanto olha para a representação quase fotográfica 

‘A Arte  
é pArA ser 
pArtIlhAdA’

Mais de 120 obras, de 70 
autores diferentes, foram 
o rosto da edição deste ano 
da exposição arte Médica. 
o evento contou com a pre-
sença de algumas caras 
bem conhecidas, como 
Justino teixeira e olga 
Ferreira, e serviu uma vez 
mais como um fórum de 
partilha e de inspiração 
das artes plásticas. 
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do faisão e deixar escapar que o 
fundo do quadro foi “diabólico” e deu 
“o dobro do trabalho da ave”. 
O aguarelista confessa que a escolha 
dos seus trabalhos é baseada, sobre-
tudo, na cor e na “alma” dos objectos. 
“Se olhar para esta mala, pode pensar 
como a minha mulher que era mais 
bonito ter uma Louis Vuitton. Mas o 
gozo da pintura é mesmo não tornar 
as coisas rígidas em termos estéticos 
e dar emoção ao trabalho. Esta mala 
tem uma elegância própria”, justifica. 
Nome incontornável deste evento 
anual da SRNOM, Justino Teixeira 
continua a apreciar a Arte Médica 
como se da primeira participação se 
tratasse. “Acho isto fantástico, é uma 
forma de podermos mostra aos cole-
gas a nossa habilidade, porque, quer 
queiramos quer não, toda a gente 
gosta de apresentar os trabalhos aos 
colegas. A arte é para ser partilhada”. 

inspiRação e estímuLo
Olga Ferreira é outra das presenças 
assíduas da Arte Médica. Iniciou-se 
nas artes plásticas através da pintura, 
até que uma exposição colectiva na 
Cooperativa Árvore a conduziu para 
a escultura em cerâmica. “Encontro-
-me mais na escultura do que na pin-
tura, porque nunca atingi a maturi-
dade suficiente para ser eu própria a 
pintar. Tinha alguma necessidade de 
olhar para outras obras para me ins-
pirar. Na escultura, e especificamente 
na cerâmica, sou mais autónoma”, 
confessa. 
A ceramista trouxe para esta XII Arte 
Médica duas peças bastante distintas 
entre si, mas onde coabita a interpre-
tação da cor. “É o traço comum às 
minhas obras”, assume, acrescen-
tando tratar-se de esculturas “muito 
orgânicas e ligadas à natureza”. Olga 
Ferreira não deixou de louvar a orga-
nização e confessar a razão de nunca 
faltar à chamada: “Todos os anos 

vemos coisas novas e aprendemos. Há artistas já 
verdadeiramente conceituados, alguns que admiro 
muitíssimo. É uma inspiração e um estímulo”. 
A acompanhar Olga Ferreira esteve o seu marido 
e reputado ortopedista, José Carlos Noronha. Co-
nhecido pela arte com que resolve as graves lesões 
dos desportistas, o cirurgião não deixa de apreciar 
a criação plástica e ver nesta exposição “a revela-
ção de um escape que muitos médicos encontram”. 
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Grupo
“Presença  
de Coimbra”
Constituído	por	Manuel	Borralho	e	
José	Ferraz	de	oliveira	(guitarras	de	
Coimbra),	Manuel	Gouveia	Ferreira	
(viola)	e	Fernando	Gomes	alves	(cantor)	
o	Grupo	“Presença	de	Coimbra”	iniciou	
a	sua	actividade	em	1981	e,	desde	então,	
tem-se	apresentado	em	vários	tipos	de	
espectáculos,	em	intervenções	televisivas	
e	radiofónicas,	participando	em	
numerosas	reuniões	de	índole	académica,	
médica,	jurídica	e	de	benemerência,	entre	
outras.	a	partir	de	meados	dos	anos	80,	
passou	a	ter	também	a	colaboração	do	
cantor	José	Horácio	Miranda	e,	a	partir	
de	1994,	o	grupo	viu-se	reforçado	com	
o	ingresso	de	Jorge	Cravo.	Em	2003,	
Fernando	Gomes	alves	cessou	a	sua	
colaboração	com	o	Grupo,	o	mesmo	
acontecendo	em	2009	com	José	Horácio	
Miranda.	Entretanto,	tem	havido	a	
colaboração	ocasional	dos	cantores	Nuno	
oliveira	e	lima	leite	e,	recentemente,	o	
grupo	passou	a	integrar	o	cantor	Jorge	
Vaz	Machado.
Para	além	da	interpretação	do	canto	
tradicional	coimbrão,	o	grupo	dedicou-
se	principalmente	à	criação	de	novas	
composições,	explorando	novos	ritmos	
e	sonoridades,	sem	contudo	se	excluir	
da	matriz	coimbrã	em	que	sempre	se	
reconheceu.	deste	trabalho	resultaram	
mais	de	quatro	dezenas	de	composições	
originais	para	canto	e	guitarra	de	
Coimbra,	a	maior	parte	das	quais	foram	
editadas	em	Cd’s	–	“folha	a	folha”	(1999),	
“canções	d’inquietude”	(2005)	e	um	outro	
de	música	para	guitarra	de	Coimbra	
(2014),	uma	produção	inteiramente	
instrumental,	com	distribuição	prevista	
para	o	próximo	outono.
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“Há aqui trabalhos de grande 
qualidade e que revelam um 
talento enorme. Estou certo 
que muitos mais médicos se 
dedicam às artes plásticas e 
podem, no futuro, enrique-
cer este evento”.

enceRRamento  
ao som de coimBRa
A Arte Médica chegou ao 
fim no dia 23 de Maio. Para 
a sessão de encerramento, a 
Comissão Consultiva para 
as Actividades Culturais e de 
Lazer convidou o já bem co-
nhecido grupo “Presença de 
Coimbra”, liderado por José 
Ferraz de Oliveira. O médico 
agradeceu a oportunidade, 
lembrando ser a sétima vez 
que actua na SRNOM, e re-
cordou o início deste grupo 
dedicado à guitarra coimbrã 
em 1968, na altura apenas 
acompanhado por Manuel 
Borralho. “Somos dois indi-
víduos que se vão aturando 
um ao outro, sobretudo 
porque temos muito gosto 
nisto”, confessou Ferraz de 
Oliveira.
Amílcar Ribeiro fez as hon-
ras da casa, assinalando “o 
prazer, gosto e usufruto es-
piritual” que a exposição 
proporciona, quer a quem 
participa, quer a quem, 
como o dirigente do Conse-
lho Regional, promove. “Fe-

lizmente temos vários artistas na nossa classe, em 
termos literários, pictóricos, musicais”, acrescentou, 
lembrando também “o canto” através da recente 
criação do coro da SRNOM que, uma semana de-
pois das inscrições estarem abertas, registava 97 
participantes. “Isto significa que há uma grande 
vitalidade entre nós, não apenas profissional, mas 
também no plano cultural”, concluiu. 
O dirigente confessou, por último, que é intenção 
do Conselho Regional “descentralizar estas ma-
nifestações artísticas”, aproveitando para lançar o 
repto aos artistas médicos no sentido de permitirem 
que as respectivas obras estejam expostas nas sedes 
distritais. n



Mais de quatro deze-
nas de médicos fotó-
grafos levaram cor e 

criatividade às salas do Centro 
de Cultura e Congressos da 
SRNOM. De 30 de Maio a 20 
de Junho a VI Exposição Arte 
Fotográfica revelou que são 
muitos os médicos que brilham 
não só de bata branca mas tam-
bém de máquina em punho. 
Amaral Bernardo é médico há 
mais de 40 anos, mas foi ainda 
antes disso, enquanto crescia 
em terras africanas, que lhe 
nasceu o bichinho da fotogra-
fia. Hoje garante que “há sem-
pre tempo para fotografar” e 
prova disso são as fotografias 
a preto e branco, a retratar a 
apanha do sargaço, que trouxe 
para a exposição. 
Em comum com Amaral Ber-
nardo, Clara Ramalhão tem 
não só a paixão pela fotografia 
mas também as raízes. Nascida 
em Moçambique, fez da foto-
grafia um hobby quando os 
filhos nasceram mas rapida-
mente começou a fotografar as 

terras africanas, aproveitando as viagens que tanto 
gosta de fazer. E são precisamente as dunas laranja 
da Namíbia que “Terra”, a obra assinada por Clara 
Ramalhão nesta exposição, retrata. “Quase sempre 
estou de câmara na carteira”, garante.
Dolores Vásquez não é fotógrafa, mas o trabalho 
dos colegas despertou-lhe a curiosidade. Com es-
pecial interesse pelas áreas da pintura e da foto-
grafia, adere normalmente às atividades culturais 

VI 
EXposIção 
ArtE FotográFIcA

o Mundo 
pelA lente 
MédIcA em 
exposição na 
SRNOM

de 30 de Maio a 20 de Junho 
a sRnoM recebeu a Vi ex-
posição arte Fotográfica e 
comprovou que a arte dos 
médicos vai muito além 
das enfermarias de hos-
pital.
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da SRNOM e desta vez não 
foi diferente. Já Ana Manso 
veio acompanhar o pai, José 
Manso, que “sempre gostou 
de fotografia” mas agora que 
a reforma lhe proporciona 
mais tempo livre, “tem brin-
cado mais com a máquina” 
e o resultado, aparente-
mente, merece ser apresen-
tado ao público.
Esta é apenas uma iniciativa 
de muitas que pretendem 
levar as artes à SRNOM. 
A fotografia tem, pela pri-
meira vez este ano, o cunho 
de José Ramada, também 
ele autor exposto. “Não po-
dia deixar de participar”, 
afirma. “É uma área de que 
gosto imenso”. Por isso, 
a aposta “na organização 
deste tipo de eventos” vai 
continuar. Para proporcio-
nar às pessoas, “que cada 
vez mais se interessam”, a 
possibilidade de “partilhar 
novas experiências”, afirma. 

intencionaL ou 
casuaL, “fotoGRafia 
é a aRte de pRendeR 
um momento”

A 20 de junho, o encerra-
mento da VI Exposição de 
Arte Fotográfica ficou mar-
cado pelo debate do tema 
“Fotografia – intenção ou 

casualidade?”, que juntou António Paes Cardoso, 
Susana Ribeiro e José Ramada. Uma “conversa in-
formal” – como a descreveu José Ramada, um dos 
oradores – que colocou amantes da arte e curiosos 
em discussão.
O mote foi dado pela artista Susana Ribeiro e por 
António Paes Cardoso e debruçou-se sobre o tema 
“Fotografia – intenção ou casualidade?”. 
Com uma “assistência muito familiar”, António Paes 
Cardoso começou por “desbravar” conceitos. A “fo-
tografia intencional” surge, precisamente, “quando 
o fotógrafo faz a fotografia com determinada inten-
ção. Vai propositadamente caçar situações e ima-
gens interessantes”, explicou. Já a casual é aquela 
que é tirada sem razão definida, impulsionada es-
sencialmente “pela cada vez mais comum função 
fotográfica dos smartphones” que, na sua opinião, 
“por mais evoluídos que sejam, só podem ser com-
parados à máquina em modo automático”. 
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de um momento não é por si só uma fotografia. 
A fotografia tem um carácter artístico, e quando 
há intenção, é utilizado o equipamento especí-
fico”, sublinhou.
Para Clara Ramalhão, na assistência, as coi-
sas não são tão lineares: “Fotografia é a arte de 

prender e olhar o momento, mui-
tas vezes casual, independente-
mente do tipo de equipamento 
que temos nas mãos. As duas [a 
fotografia casual e a intencional] 
podem misturar-se de uma forma 
muito harmoniosa”, afirmou. 
Uma visão mais apaixonada da 
arte que é partilhada pela “mo-
deração” de José Ramada: “A ca-
sualidade pode dar origem à in-
tencionalidade”, garante. “Basta 
estar sempre com os cinco senti-
dos alerta para sorver o que nos 
rodeia”. No fim, o que interessa, 
diz, é que “a fotografia transmita 
o pensamento do criador a quem 
a observa”, dispensando palavras. 
No fim de mais uma exposição 
de Arte Fotográfica na SRNOM, 
com mais ou menos concordân-
cia, a conclusão é clara: todos 
alinham na mesma paixão, e de 
câmara ou smartphone na mão, 
vão continuar a escrever memó-
rias com luz.

Vi	WorksHoP		
dE	FotoGraFia	
além do retrato 
na sexta edição, realizada 
no passado dia 5 de Junho, 
o Workshop de Fotografia 
abordou o tema do retrato. 
o fotógrafo antónio pinto 
aprofundou alguns dos con-
ceitos que servem de base 
àquele género de fotografia 
e lembrou que para se fazer 
um bom retrato é preciso ir 
além do que vemos no ime-
diato. 

Tirar um retrato pode parecer 
um dos aspectos mais básicos em 
fotografia. Mas, de um ponto de 
vista profissional, é tão complexo 
como fotografar um monumento, 
um veículo em movimento ou 
uma queda de água. Foi esta 

A questão do material 
utilizado para fotografar 
foi precisamente uma das 
questões que mais deu 
que falar. Para Susana 
Ribeiro, nem todas as 
“captações de imagem” 
podem ser consideradas 
fotografias e a utilização 
de material de qualidade é o primeiro passo para o 
serem: “Fotografia que é fotografia é sempre um ato 
intencional e nunca casual, até porque a captação 
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complexidade que António Pinto 
procurou desmaterializar no VI 
Workshop de Fotografia da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos. 
O fotógrafo convidado começou 
por lembrar que há dois tipos de 
retratos: “um que respeita todas 
as normas e regras predefinidas; 
outro que é mais convencional e 
que é aquele que mais aplicamos 
no dia-a-dia”. Salvas as devidas 
distâncias entre os dois “modelos”, 
António Pinto identificou uma re-
gra comum a todas as fotografias-
-retrato. “Não podemos registar 
apenas o interior, porque o retrato 
é um conceito mais alargado do 
que fotografar aquilo que vemos”, 
enquadrou o formador, acrescen-
tando que a intenção deste registo 
é ir além da aparência: “devemos 
passar na imagem algo mais do 
que a cara do sujeito”. 
Para que isso aconteça, António 
Pinto recomenda conhecer a pes-
soa e as suas características indivi-
duais. “Um bom retratista é aquele 
que passa uns dias com o seu fo-
tografado, para perceber se ele é 
mais fechado, mais extrovertido, 
mais ou menos risonho, etc. Te-
mos, de facto, de conhecer a pes-
soa antes de a captarmos na lente”, 
acrescentou. Menos conceptual 
é a ideia de fazer um retrato ime-
diato, “em que não nos é possível 
conhecer além do que vemos”. “Aí, 
a definição fica um pouco mais es-
batida”, concluiu. 
Numa sessão teórica curta, o convidado expôs al-
gumas das regras básicas que estão associadas ao 
retrato, como a regra dos terços – em que o plano da 
imagem se subdivide em duas linhas horizontais e 
duas linhas verticais, sendo que na intercepção dos 
pontos é que deve estar o objecto fotografado – ou 
os diversos planos de enquadramento, desde o pri-
meiríssimo plano, ao plano médio ou americano. 

fotoGRafia no teRReno 
Na introdução do VII Workshop de Fotografia, 
José Ramada, dirigente da Comissão de Activida-
des Culturais e de Lazer, antecipou um projecto 
para descentralizar estas acções de formação em 
fotografia e levar os formandos ao terreno. “É nossa 
intenção realizar workshops práticos, com a compa-
nhia de um fotógrafo profissional no terreno. Seria 
uma oportunidade de desenvolvermos as nossas 
capacidades fotográficas, mas também de registar 
imagens únicas”, apresentou o médico e fotógrafo, 
que lançou o repto aos colegas para participarem na 
organização destas iniciativas. n

Um bom 
retratista é aquele 
que passa uns 
dias com o seu 
fotografado […] 
Temos, de facto, 
de conhecer a 
pessoa antes de 
a captarmos na 
lente…



A Primavera voltou a ser sinónimo de Jazz na 
Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos. O primeiro concerto aconteceu 

a 4 de Abril, com um tributo a Jerry Bergonzi in-
terpretado pelo combo da Escola de Jazz do Porto 
(EJP): Lorenzo Maceo no saxofone tenor, Eduardo 
Ferreira na guitarra, Rui Martelo no contrabaixo e 
Sérgio Curado na bateria.
Figura incontornável da música improvisada, Ber-
gonzy foi apresentado pelo convidado do Centro 
de Estudos de Jazz da Universidade de Aveiro como 
um visionário musical que dedicou – e ainda de-
dica– uma grande parte do seu tempo ao ensino da 
improvisação, na qualidade de professor do New 
England Conservatory of Music em Boston. O mú-
sico ficou igualmente célebre nesta matéria ao criar 
um volume de livros, álbuns e vídeos didácticos, 
com o título “Inside Improvisation”.
Novidade nesta quarta edição do Jazz na Ordem, 
houve direito a concerto de warm up em cada uma 
das apresentações dos alunos da Escola de Jazz do 
Porto. Na primeira sessão, a abertura esteve a cargo 
do Combo “Limehouse Blues”, em homenagem ao 
standard homónimo de 1922. 
O ciclo prosseguiu no dia 11 de Abril, com um tri-
buto a Clifford Brown protagonizado pelos músicos 

Agustin Castro no saxofone tenor, Miguel Pe-
drosa na guitarra, Rui Martelo no contrabaixo 
e Cecília Costa na bateria. 
Os jovens músicos da EJP recordaram o le-
gado de um dos fenómenos mais precoce-
mente aparecidos e desaparecidos do Jazz. 
Clifford Brown começou a tocar trompete 
na adolescência, em Filadélfia, nos anos 40, 
despertando a curiosidade de Fats Navarro 
(produtor de Charlie Parker) já como aluno da 
Maryland State University no início da década 
seguinte. Depois de ter o seu primeiro aci-
dente grave de automóvel, arrancou com uma 
carreira discográfica que o levou a tocar com 
o quinteto de ArtBlakey – o grupo que ante-
cedeu os Jazz Messenger’s – e a construir uma 
formação com Max Roach. A sua carreira seria 
tragicamente interrompida dois anos depois 
de começar, com novo acidente de viação que 
o vitimou aos 25 anos.
Antes da sessão principal, foi a vez do Combo 
“Out Of This World” criar o “ambiente” junto 
das dezenas de espectadores presentes. 

“hoRace” tavaRes da siLva
Uma das cinco maiores referências de sem-
pre deste género musical, como assinalou, em 
tempos, no auditório da SRNOM o radialista 
José Duarte, John Coltrane foi revisitado a 
16 de Maio pelo combo da EJP constituído 

4.º ciclo  
Jazz na ordem 
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a Comissão de 
actividades Culturais 
e de lazer da sRnoM 
promoveu, entre abril 
e Junho, o 4.º Ciclo Jazz 
na ordem. além dos 
concertos habituais, 
as sessões desta 
edição contaram com 
pequenos concertos de 
“aquecimento”, fora 
do auditório principal. 
bergonzi, Coltrane, 
brown e silver foram 
alguns dos intérpretes 
recordados. 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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por Filipe Centeno (guitarra), Mi-
guel Morgado (piano), Filipe Pas-
sos (contrabaixo) e Emílio Rozas 
(bateria). No concerto de warm up 
foi também prestado um tributo a 
outros dos grandes ícones: “Duke” 
Ellington.
No dia 6 de Junho foi a vez de Ho-
race Silver ser homenageado no 

Centro de Cultura e Congressos. Silver foi um fa-
moso pianista e compositor americano, considerado 
hoje como um dos pioneiros do hard bop – uma 
mistura de rhythm blues e gospel com o puro jazz. 
O que muitos desconhecem é que o verdadeiro ape-
lido de Horace era Tavares Silva e que este domi-
nava a Língua Portuguesa, devido às raízes cabo-
-verdianas, como fez questão de recordar Pedro 
Almeida, do Centro de Estudos de Jazz da Univer-
sidade de Aveiro.

Interpretada pelo Combo G, a 
obra de Horace Silver entreteve 
tanto fãs do género como curio-
sos. Humbertina e Celeste Mi-
randa souberam da iniciativa 
pela Internet e não puderam fal-
tar. Adeptas de jazz, falam de um 
concerto “muito bom” e de uma 
“óptima oportunidade de novos 
músicos se apresentarem”. Já Rui 
Santos veio propositadamente de 
Coimbra para assistir ao concerto 
e como grande apreciador da 
obra de Silver, é especialmente 
crítico: “Foi um tributo muito 
bem-intencionado ainda que não 
tenha sido totalmente bem con-
seguido. Faltou alguma coesão 
no grupo”, diz. Ainda assim, ad-
mite ter sido “uma experiência a 
repetir”.
Antes do grande concerto, o 
“aperitivo” coube ao combo de 
Ana Luísa, também composto 
por alunos da EJP, que tocou e 
encantou com sons de Benny 
Golson.

montRa paRa Jovens 
músicos
O 4º Ciclo de Jazz encerrou a 13 
de Junho com a actuação especial 
do Corpo Indocente, um con-
junto de professores da Escola 
de Jazz do Porto, liderado por 
Pedro Barreiros, que se junta em 
ocasiões esporádicas e que, nesta 

actuação em particular, tocou uma peça única de 47 
minutos. Antes do concerto principal, apresentou-
-se o Combo “It Could Happen To You”. 
Organizador do evento desde a primeira edição, 
Rui Rodrigues reforçou a importância que o Jazz na 
Ordem tem enquanto oportunidade para os jovens 
músicos. “Só pela quantidade de gente nova que 
tivemos podemos considerar este ciclo um sucesso. 
Conseguimos pôr estes jovens músicos a tocar, de-
mos-lhes um palco e isso é muito importante”. 
O dirigente da Comissão de Actividades Culturais 
e de Lazer agradeceu a Pedro Barreiros, director da 
EJP, considerando-o “uma inspiração” e uma per-
sonalidade de “grande importância no panorama 
musical português”. “O que faz por estes jovens mú-
sicos é realmente de enaltecer”, acrescentou Rui Ro-
drigues, agradecendo ainda ao Centro de Estudos 
de Jazz da Universidade de Aveiro e antecipando já 
o 5º Ciclo para 2015. n



a sRnoM rendeu-se à 
febre do futebol e dis-
ponibilizou um ecrã 
gigante que permitiu 
a médicos e familiares 
assistirem aos jogos do 
Mundial 2014 na tran-
quilidade dos jardins 
da Casa do Médico.

os mais aficionados 
puderam “ver a 
bola” na srnoM

MundIAl 2014
em ecRã gigante  
na SRnom
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Portugal entrou com o 
pé esquerdo e foram 
muitos os que assisti-
ram à primeira derrota 

da equipa das quinas na sede 
da SRNOM, que instalou no pe-
queno pátio dos jardins um ecrã 
gigante. 
Abrigados do sol abrasador, com 
um ambiente tranquilo e bebidas 
frescas, a derrota nem pareceu 
tão pesada aos que aproveitaram 
a iniciativa para se juntar aos 
colegas médicos na paixão pelo 
futebol. 
Armando Peixoto e Filipe Silva 
souberam da iniciativa por e-
-mail e, em conversa no hospi-
tal, optaram por este “espaço ao 
ar livre, mais sossegado” para 
acompanhar a selecção nacio-
nal. “É melhor assistir aos jogos 
com mais gente do que ficar em 
casa” e na SRNOM “o ambiente é 
muito bom”, diz Armando. 
Tão “agradável”, como descreve 
Filipe, que Maria Ramos acabou 
por se juntar ao grupo atento ao 
ecrã, apesar de ali estar por um 
motivo completamente diferente. 
“Não foi de propósito, vinha a 
uma reunião por causa do Coro, 
mas gostei e fiquei”, diz.
Para Armando e Filipe, esta é 
“uma experiência a repetir”.
Claro que com o desenrolar da 
prova o estusiamo foi esmore-
cendo. O infortúnio da selecção 
portuguesa deixou-nos fora dos 

oitavos-de-final... Mas muito havia ainda para ver 
nesta empolgante competição de nações e, para os 
verdadeiros aficionados do futebol, o écran ali per-
maneceu até à final entre a Argentina e a Alemanha.
Daqui a 4 anos há mais! n
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O que é que representa esta dinâmica associada 
aos courts de Ténis, que teve início em 2014? 
O espaço de ténis da SRNOM existe há vários anos. 
Acontece que, devido à grande utilização que teve 
ao longo dos anos, teve que ser renovado e melho-
rado durante o ano de 2013. No seguimento desse 
trabalho, aquilo que pretendemos é que todos os 
médicos tenham conhecimento das novas instala-
ções e das suas potencialidades, no sentido de que 
este espaço possa novamente ser um palco de convi-
vência, divertimento e reunião associadas à prática 
desportiva e aos hábitos de vida saudável.

O que diferencia o espaço de Ténis da SRNOM 
relativamente às academias e complexos 
tradicionais?
A qualidade das instalações e dos profissionais – e 
aqui tenho de destacar o professor André Morais – é 
semelhante. A grande diferença está na exclusivi-
dade do espaço e todas as mais-valias inerentes a 
esse facto, bem como no menor esforço financeiro 
que os sócios têm de fazer para praticar e ter acom-
panhamento profissional ao nível do treino. 

A Taça da Ordem, já realizada, correspondeu às 
expectativas? Que reacções lhe foram transmi-
tindo os participantes? 
As reacções não podiam ser melhores. Os partici-
pantes gostaram da iniciativa e mostraram-se dispo-
níveis para repetir. O objectivo da “Taça da Ordem” 
foi dar um primeiro passo na concretização de um 
torneio representativo para a classe médica. Como 
todos os primeiros grandes passos, este foi pequeno, 
mas sólido e enérgico. 

O que espera das competições que estão em 
curso: Corrida dos Campeões e Masters? 

As expectativas são elevadas, em ambos 
os casos. A participação está a correspon-
der às metas que tínhamos traçado.

É uma aposta para continuar nos pró-
ximos anos? O que é que está a ser pen-
sado a esse nível? 
Nos próximos anos queremos aumentar o 
número de inscrições nos torneios Julgo 
que isso vai ser possível, por várias razões: 
primeiro, porque a organização aprendeu 
muito com esta primeira edição e irá pro-
mover algumas melhorias logísticas; se-
gundo, porque a divulgação dos eventos 
será mais atempada; terceiro, porque mais 
médicos e familiares vão querer competir 
e fazer parte deste projecto de vida saudá-
vel. No futuro, se as nossas expectativas 
de frequência e usufruto do espaço forem 
correspondidas, provavelmente vamos 
avançar com a iluminação e a cobertura 

dos courts, para que estes possam estar disponíveis 
todo o ano. O empenho da direcção também vai 
reflectir, neste aspecto, o entusiasmo que os sócios 
revelarem. Por isso, apelo a que a comunidade mé-
dica venha usufruir deste espaço e contribua para 
que este projecto seja bem-sucedido. n

“Queremos 
que o ténis seja 
um espaço de 
divertimento e 
reunião”

ivo Lopes
Comissão	de	
actividades	Culturais	
e	de	lazer

Responsável pelo espaço de ténis 
da sRnoM, no âmbito da Co-
missão de actividades Culturais 
e de lazer, ivo lopes elogia a ex-
clusividade dos courts da Casa do 
Médico, a qualidade dos serviços e 
avalia como positiva a realização 
das primeiras provas este ano. no futuro, o 
dirigente que ver a modalidade estender-se 
ao longo do ano.

lazer
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companheiros de percurso emoldurados 
pela saudade deste homem bom, simples 
e singular, que nunca aceitou cargos hon-
rosos e desprezava a riqueza material, 
que acreditem algumas vezes lhe bateu à 
porta!

Dotado duma habilidade manual invulgar, 
criativo na resolução das situações mais 
complexas que um cirurgião pode 
enfrentar, diziam os seus contemporâneos 
com graça que era “um médico parido no 
bloco operatório”…

Homem simples e afável, disponível para 
tudo e para todos, era avesso a formali-
dades que muito o incomodavam. Quando 
um dia teve que apresentar um “currículo 
vitae”, escreveu que não lhe agradava fazê-
-lo e muito menos apresentá-lo. Não valori-
zava as informações dos responsáveis dos 
serviços por onde passara, alegando dever 
haver também informação dos doentes 
que havia tratado, pois esse testemunho 
era a mais sincera e genuína de todas as 
informações, que ele achava serem monó-
tonas e repetidas no conteúdo.

Numa bela manhã de Primavera, com o sol 
a bater forte nas vidraças das janelas onde 
se situavam os lavabos da Pediatria, no 

José Manuel Pavão
Cirurgião Pediatra

Recobro e  
arte cirúrgica
Nos idos de setenta, quando ainda não 
tinham chegado até nós “as portas que 
Abril abriu”, era uso e costume que fossem 
os mais novos, ajudantes de cirurgião ou 
instrumentistas, já autorizados pelo anes-
tesista com um simples abanar vertical da 
cabeça, a limpar e desinfetar a área ana-
tómica onde se iria efetuar a intervenção. 
Todavia, se o cirurgião responsável fosse o 
Dr. Ferreira de Abreu, era quase certo ser ele 
a assumir tais funções.

Com a máscara de pano verde meio hume-
decida nos cantos da boca, adverso aos 
habituais atrasos no trabalho, ele próprio 
gostava de dar o exemplo! Com a taça do 
“mertiolato” na mão esquerda e pinça com 
compressa encharcada do desinfetante na 
mão direita, enquanto limpava, cantaro-
lava malicioso:

Pinta meus lábios, pinta
Pediu-me ela de joelhos.
Peguei no pincel e tinta
e pintei-lhos!...

De tanto ouvir a cantilena e pela enésima 
vez a recomendação de que no ato cirúr-
gico “o bom é inimigo do ótimo”, por-
menores que muito úteis me foram vida 
fora, de tão memorizados são agora meus 
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piso 2, fui seu ajudante numa intervenção 
cirúrgica. Ao contrário do que referia inú-
meras vezes, “ser feliz em dia de chuva”, 
nessa manhã soalheira vinha contente, 
cantarolava a lengalenga do costume 
enquanto preparava o campo operatório, 
pediu licença ao anestesista para começar 
e, num ápice, incisão cutânea parame-
diana direita, retos abdominais afastados, 
peritoneu parietal aberto e um enorme 
tumor que engolia parte do íleon terminal 
e cólon ascendente ficou à vista de todos!

Serena e cautelosa como sempre, a Dra. 
Emiliana Reis Lima, a anestesista desta-
cada nesse dia, cuja paciência e simpatia 
para os colegas mais novos sempre recor-
darei mas não sei se agradeci, pediu para 
parar a operação enquanto não chegasse 
a unidade de sangue previamente requisi-
tada ao competente serviço.

O cirurgião cobriu então o campo opera-
tório, mas em vez de entrelaçar os dedos 
das mãos e acoplá-los no abdómen segundo 
os rituais da arte, meteu as mãos por baixo 
do campo de proteção e sorrateiro mas 
com intuição, talento e muita experiência, 
descolou o peritoneu, isolou as vísceras e 
respetivos segmentos, colocou os clampes 
para resseção e, entre o tímido e o inocente, 
perguntou?

– Posso continuar, Emiliana?

Espantados perante tanta destreza, per-
feição e segurança, a operação foi efetuada 
sem ser necessário transfundir uma gota 
de sangue, e a doentinha, recuperada a 
respiração espontânea, lá foi para a sala 
ao lado, suposto recobro, para estabilizar 
outros sinais vitais.

A doentinha, porque duma jovem menina 
se tratava, é hoje mãe de filhos. O cirur-
gião, infelizmente, já não está entre nós, e 
o “recobro”, esse ganhou estatuto dando a 
todos mais segurança e melhor qualidade 
nos nossos hospitais.

José Manuel Pavão n

“ Pinta meus lábios, pinta
 Pediu-me ela de joelhos.
 Peguei no pincel e tinta
 e pintei-lhos!...”
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■n PORTARIA 136-B/2014 do Ministério da 
Saúde 
altera	 (primeira	 alteração)	 a	 Portaria	 n.º	
287/2012,	de	20	de	setembro,	que	estabelece	os	
requisitos	mínimos	relativos	à	organização	e	
funcionamento, recursos humanos e instala-
ções técnicas para o exercício da atividade das 
clínicas e dos consultórios médicos;	procede	à	
sua	republicação	no	anexo	Vii.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	126-supl,	de	03.07.2014,	pág.	3684-(15)]

■n PORTARIA 135-A/2014 do Ministério das 
Finanças 
aprova	a	composição,	o	financiamento	e	as	re-
gras	de	funcionamento	da	Comissão de Ética 
para a Investigação Clínica	(CEiC),	bem	como	a	
articulação	entre	a	CEiC	e	as	Comissões	de	ética	
para	a	saúde	(CEs).	
[dr	-	1.ª	série,	n.º	124-supl,	de	01.07.2014,	pág.	3588-(2)]

■n DESPACHO 8548-P/2014 do Ministério das 
Finanças 
aprova	o	modelo	de	remuneração	dos	membros	
da	Comissão de Ética para a Investigação Clínica	
(CEiC).
[dr	-	2.ª	série,	n.º	124-supl,	de	01.07.2014,	pág.	17092-(6)]

■n DESPACHO 8445/2014 do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-
Ministério da Saúde 
reforça	a	 implementação	da	estratégia	para	
uma	Rede de Telemedicina no Serviço Nacional 
de Saúde.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	123,	de	30.06.2014,	pág.	16802]

■n DESPACHO 8333/2014 do Secretário de 
Estado da Saúde-Ministério da Saúde 
alarga	as	competências	da	Comissão Nacional 
de Farmácia e Terapêutica,	nomeia	membros	da	
mesma	e	republica,	em	anexo,	o	despacho	n.º	
2061-C/2013,	de	4	de	fevereiro.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	121,	de	26.06.2014,	pág.	16573]

■n DESPACHO 8331/2014 do Ministério da 
Saúde 
designa,	em	regime	de	comissão	de	serviço,	por	
um	período	de	cinco	anos,	a	licenciada	Maria	
Edite	Ferreira	alves	Pereira	soares	Correia,	para	
exercer	o	cargo	de	Subinspetor Geral da Inspe-
ção-Geral das Atividades em Saúde.	Publica	em	
anexo	a	súmula	curricular	da	nomeada.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	121,	de	26.06.2014,	pág.	16572]

■n DESPACHO 8332/2014 do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-
Ministério da Saúde 
redefine	a	composição	e	as	competências	da	
Comissão Nacional para a Certificação da Erra-
dicação da Poliomielite.	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	121,	de	26.06.2014,	pág.	16573]

■n DESPACHO 8264/2014 do Secretário de 
Estado da Saúde-Ministério da Saúde 
Estabelece	disposições,	no	âmbito	da	implemen-
tação	de	um	programa	de	eficiência	energética,	
a	adotar	pelas	entidades	públicas	do	sector	da	
saúde.	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	120,	de	25.06.2014,	pág.	16471]

■n DESPACHO 8286-A/2014 do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-
Ministério da Saúde 
Constitui	um	grupo	de	trabalho,	multidisciplinar	
e	multiprofissional	composto	por	peritos	das	
várias	áreas	envolvidas,	designadamente,	das	
especialidades	pediátricas,	cuidados	paliativos,	
cuidados	primários,	para	a	criação	dos	cuidados 
paliativos pediátricos	em	articulação	com	a	Co-
missão	Nacional	de	saúde	Materna	da	Criança	e	
do	adolescente	(CNsMCa).
[dr	-	2.ª	série,	n.º	120,	de	25.06.2014,	pág.	16528-(2)]

■n DESPACHO 8263/2014 do Secretário de 
Estado 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	de	pre-
venção	e	deteção	do	ViH.	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	120,	de	25.06.2014,	pág.	16470]

■n DESPACHO 8244-A/2014 do Secretário de 
Estado Adjunto e do Orçamento-Ministério das 
Finanças 
autoriza	o	instituto	da	segurança	social,	i.P.	e	as	
administrações	regionais	de	saúde,	i.P.,	a	assu-
mir	os	compromissos	plurianuais	no	âmbito	dos	
contratos-programa	celebrados	e	renovados,	du-
rante	o	ano	de	2014,	com	as	entidades	integra-
das	ou	a	integrar	a	Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	119-supl,	de	24.06.2014,	pág.	16440-(2)]

■n DESPACHO 8175-A/2014 do Ministério da 
Saúde-Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
identifica	 como	 carenciados,	 nas	 respetivas	
áreas	de	especialização,	os	serviços	e	estabeleci-
mentos	de	saúde,	no	âmbito	da	contratação	de	
médicos	que	concluíram	a	respetiva	formação	
médica	especializada	na	1.ª	época	de	2014.
[dr	–	2.ª	série,	n.º	118-supl,	de	23.06.2014,	pág.	16322-(2)].
retificado	pela	declaração	de	retificação	673-a/2014	[dr	–	2-ª	
série,	n.º	124-supl,	de	01.07.2014,	pág.	17092-(6)].

■n LEI 35/2014 da Assembleia da República 
aprova	a	Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas,	ltFP.	
[dr	-	1.ª	série,	n.º	117,	de	20.06.2014,	pág.	3220]
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■n RESOLUÇÃO 48/2014 da Assembleia da 
República 
recomenda	ao	Governo	que	reforce	o	estudo	
das	necessidades	e	devidas	respostas	no	âmbito	
dos	Cuidados Paliativos Pediátricos	e	que	imple-
mente	as	medidas	necessárias	à	disponibiliza-
ção	efetiva	desses	cuidados	em	Portugal.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	109,	de	06.06.2014,	pág.	3072]

■n DESPACHO 7486-A/2014 do Secretário de 
Estado Adjunto e do Orçamento-Ministério das 
Finanças 
determina	que	o	pagamento	das	compartici-
pações	do	Estado	na	compra	de	medicamentos	
por	parte	dos	beneficiários	da	direção-Geral	de	
Proteção	social	aos	trabalhadores	em	Funções	
Públicas	(ADSE),	constitui	encargo	do	sistema	
Nacional	de	saúde	(sNs).
[dr	-	2.ª	série,	n.º	109-supl,	de	06.06.2014,	pág.	15076-(2)]

■n DESPACHO 7444/2014 do Secretário de 
Estado 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	con-
dições	de	fornecimento	de	Gases	Medicinais	e	
outros.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	109,	de	06.06.2014,	pág.	14976]

■n DESPACHO 7279-A/2014 do Ministério da 
Saúde 
determina	a	elaboração	trimestral	de	um	Rela-
tório de Coordenação da Reforma Hospitalar	
pela	Equipa	de	Projeto	criada	pelos	despachos	
n.ºs	3/2012,	de	9	de	fevereiro,	e	4/2012,	de	28	de	
fevereiro,	do	Ministro	da	saúde.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	106-supl,	de	03.06.2014,	pág.	14562-(2)]

■n DESPACHO 7257/2014 da Direcção-Geral da 
Saúde-Ministério da Saúde 
Cria	 a	 divisão	 de	 Cooperação	 na	 direção	 de	
serviços	de	Coordenação	das	relações	interna-
cionais	da	direção-Geral	da	saúde	e	define	as	
respetivas	competências.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	106,	de	03.06.2014,	pág.	14452]

■n DECRETO LEI 87-A/2014 do Ministério da 
Saúde 
Procede	à	alteração	(primeira	alteração)	do	de-
creto-lei	n.º	19/2014,	de	5	de	fevereiro,	alargando	
o	prazo	de	escoamento	dos	medicamentos.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	104-2ºsupl,	de	30.05.2014,	pág.	3022-(6)]

■n DESPACHO 7007-A/2014 do Secretário de 
Estado da Saúde-Ministério da Saúde 
identifica	como	carenciados,	na	área	de	Medi-
cina	Geral	e	Familiar,	os	serviços	e	estabeleci-
mentos	de	saúde,	no	âmbito	da	contratação	de	
médicos	que	concluíram	a	respetiva	formação	
médica	especializada	na	1.ª	época	de	2014.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	102-supl,	de	29.05.2014,	pág.	13704-(2)]

■n PORTARIA 123-A/2014 do Ministério da 
Saúde 
Estabelece	os	critérios	de	criação	e	revisão	de	
Redes Nacionais de Especialidades Hospitalares 
e de Referenciação (rNErH),	bem	como	as	áreas	
que	as	mesmas	devem	abranger.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	116-supl,	de	19.06.2014,	pág.	3218-(2)]

■n DESPACHO 7934/2014 do Secretário de 
Estado da Saúde-Ministério da Saúde 
altera	o	despacho	n.º	3851/2014,	de	12	de	Março	
(Centros	de	tratamento	autorizados	para	o	se-
guimento	em	ambulatório	de	doentes	adultos	
com	diagnóstico	de	Hipertensão	arterial	Pul-
monar).	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	115,	de	18.06.2014,	pág.	15824]

■n DECLARAÇÃO 5/2014 da Assembleia da 
República 
declara	caduco	o	processo	relativo	à	aprecia-
ção	Parlamentar	n.º	66/Xii	ao	decreto-lei	n.º	
139/2013,	de	9	de	outubro,	que	estabelece	o	re-
gime	jurídico	das	convenções	que	tenham	por	
objeto	a	realização	de	prestações	de	saúde	aos	
utentes	do	serviço	Nacional	de	saúde,	no	âm-
bito	da	rede	nacional	de	prestação	de	cuidados	
de	saúde.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	114,	de	17.06.2014,	pág.	3140]

■n DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 609-A/2014 
da Direcção-Geral da Saúde-Ministério da 
Saúde 
retifica	o	despacho	n.º	5681-a/2014,	de	29	de	
abril,	que	determina	a	notificação	obrigatória	de	
doenças	transmissíveis	e	outros	riscos	em	saúde	
pública	e	publica	em	anexo	a	definição	de	caso	
das	doenças	sujeitas	a	notificação	obrigatória.	
republica	o	respetivo	anexo.	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	113-supl,	de	16.06.2014,	pág.	15630-(2)]

■n DECRETO LEI 84/2014 do Ministério da 
Defesa Nacional 
Cria	o	Hospital das Forças Armadas	(HFar),	esta-
belecimento	hospitalar	militar,	que	se	constitui	
como	elemento	de	retaguarda	do	sistema	de	
saúde	militar	em	apoio	da	saúde	operacional,	na	
direta	dependência	do	Chefe	do	Estado-Maior-
-General	das	Forças	armadas,	e	constituído	pelo	
Polo	de	lisboa	(HFar/Pl)	e	pelo	Polo	do	Porto	
(HFar/PP).
[dr	-	1.ª	série,	n.º	101,	de	27.05.2014,	pág.	2960]

■n PORTARIA 112/2014 do Ministério da Saúde 
regula	a	prestação	de	cuidados	de	saúde	pri-
mários	do	trabalho	através	dos	Agrupamentos 
de Centros de Saúde	(aCEs),	visando	assegurar	
a	promoção	e	vigilância	da	saúde	a	grupos	de	
trabalhadores	específicos,	de	acordo	com	o	pre-
visto	no	artigo	76.º	da	lei	n.º	102/2009,	de	10	de	
setembro.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	99,	de	23.05.2014,	pág.	2951]

■n PORTARIA 111/2014 do Ministério da Saúde 
altera	 (primeira	 alteração)	 a	 Portaria	 n.º	
291/2012,	de	24	de	setembro,	que	estabelece	
os	requisitos	mínimos	relativos	à	organização	
e	funcionamento,	recursos	humanos	e	 insta-
lações	técnicas	para	as	unidades	privadas	que	
prossigam	atividades	no	âmbito	da	cirurgia de 
ambulatório.
[dr	-	1.ª	série	a,	n.º	99,	de	23.05.2014,	pág.	2947]
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■n DESPACHO 6724/2014 do Secretário de 
Estado 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	medicamentos	analgé-
sicos,	antipiréticos	e	antidepressores.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	98,	de	22.05.2014,	pág.	13229]

■n DESPACHO 6723/2014 do Secretário de 
Estado 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	medicamentos	anesté-
sicos	e	relaxantes	musculares.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	98,	de	22.05.2014,	pág.	13227]

■n DESPACHO 6580/2014 do Ministério da 
Saúde 
Nomeia	 os	 representantes	 do	 Ministério	 da	
saúde,	do	Ministério	da	Educação	e	Ciência	e	
do	Ministério	da	solidariedade,	Emprego	e	se-
gurança	social	que	integram	a	comissão	de	co-
ordenação	do	sistema	Nacional	de	intervenção	
Precoce	na	infância	(sNiPi).
[dr	-	2.ª	série,	n.º	96,	de	20.05.2014,	pág.	13047]

■n LEI 30/2014 da Assembleia da República 
Procede	à	décima	primeira	alteração	ao	decreto-
-lei	n.º	118/83,	de	25	de	fevereiro,	e	à	terceira	alte-
ração	aos	decretos-leis	n.os	158/2005,	de	20	de	
setembro,	e	167/2005,	de	23	de	setembro,	modi-
ficando	o	valor	dos	descontos	a	efetuar	para	os	
subsistemas	de	proteção	social	no	âmbito	dos	
cuidados	de	saúde,	concretamente	da	direção-
-Geral	de	Proteção	social	aos	trabalhadores	em	
Funções	Públicas,	dos	serviços	de	assistência	na	
doença	da	Guarda	Nacional	republicana	e	da	
Polícia	de	segurança	Pública	e	da	assistência	na	
doença	aos	militares	das	Forças	armadas.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	95,	de	19.05.2014,	pág.	2881]

■n DESPACHO 6501/2014 do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde-
Ministério da Saúde 
determina	o	peso	dos	indicadores	nacionais,	os	
critérios	gerais	para	a	definição	das	metas	a	con-
tratualizar	e	o	referencial	das	metas	de	cada	in-
dicador	nacional,	para	o	processo	de	contratuali-
zação	com	as	Unidades de Saúde Familiar	(UsF).	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	95,	de	19.05.2014,	pág.	12932]

■n PORTARIA 104/2014 do Ministério da Saúde 
aprova	e	publica	em	anexo	o	modelo	de	diretiva 
antecipada de vontade,	em	matéria	de	cuidados	
de	saúde.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	93,	de	15.05.2014,	pág.	2839]

■n DESPACHO 6132/2014 do Secretário de 
Estado 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	
anti-infecciosos:	exceto	antivíricos	e	antifún-
gicos.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	90,	de	12.05.2014,	pág.	12260]

■n DESPACHO 6045/2014 do Secretário de 
Estado 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	apro-
visionamento	(CPa)	que	determinam	as	con-
dições	de	fornecimento	de	medicamentos	do	
aparelho	respiratório.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	89,	de	09.05.2014,	pág.	12105]

■n DESPACHO 6080-B/2014 do Ministério das 
Finanças 
Fixa	o	número	máximo	de	Unidades de Saúde 

Familiar	 (UsF)	 a	 constituir	
no	ano	de	2014	e	determina	o	
número	 máximo	 de	 UsF	 que	
transitam	do	modelo	a	para	o	
modelo	B.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	89-2º	supl,	de	09.05.2014,	
pág.	12218-(6)]

■n DESPACHO 5855/2014 da 
Direcção-Geral da Saúde-
Ministério da Saúde 
determina	 a	 obrigatoriedade	
de	utilização	da	aplicação	infor-
mática	de	suporte	ao	sistema	
nacional	 de	 informação	 de	
vigilância	 epidemiológica,	 de-

nominado	SINAVE	para	notificação	de	doenças	
transmissíveis	e	outros	riscos	em	saúde	pública.	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	85,	de	05.05.2014,	pág.	11660]

■n DESPACHO 5852/2014 do Ministério da 
Saúde 
altera	o	despacho	n.º	15342/2012,	que	constituiu	
a	Comissão	tripartida.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	85,	de	05.05.2014,	pág.	11660]

■n PORTARIA 96/2014 do Ministério da Saúde 
regulamenta	a	organização	e	funcionamento	
do	Registo Nacional do Testamento Vital	(rEN-
tEV).	
[dr	-	1.ª	série,	n.º	85,	de	05.05.2014,	pág.	2637]

■n DESPACHO 5681-A/2014 da Direcção-Geral 
da Saúde-Ministério da Saúde 
determina	a	notificação	obrigatória	de	doenças	
transmissíveis	e	outros	riscos	em	saúde	pública	e	
publica	em	anexo	a	definição	de	caso	das	doen-
ças	sujeitas	a	notificação	obrigatória.	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	82-supl,	de	29.04.2014,	pág.	11374-(2)]

■n DESPACHO 5635-A/2014 do Secretário de 
Estado da Saúde-Ministério da Saúde 
determina	a	comparticipação	pelo	Escalão	a	da	
tabela	anexa	à	Portaria	n.º	78/2014,	de	3	de	abril,	
dos	medicamentos	destinados	a	portadores de 
ictiose.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	81-supl,	de	28.04.2014,	pág.	11256-(2)]
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■n DESPACHO 5561/2014 do Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde-
Ministério da Saúde 
define	os	meios	de	emergência	pré-hospitalares	
de	suporte	avançado	e	imediato	de	vida	do	iNEM	
-	Instituto Nacional de Emergência Médica,	iP,	
que	atuam	no	âmbito	do	sistema	integrado	de	
Emergência	Médica,	e	as	bases	gerais	da	sua	in-
tegração	na	rede	de	serviços	de	urgência.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	79,	de	23.04.2014,	pág.	11123]

■n LEI 21/2014 da Assembleia da República 
aprova	a	lei da investigação clínica.
[dr	-	1.ª	série,	n.º	75,	de	16.04.2014,	pág.	2450]

■n DELIBERAÇÃO 939/2014 do INFARMED-
Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde-Ministério da Saúde 
aprova	o	formulário	de	notificação,	a	efetuar	ao	
iNFarMEd,	i.	P.,	e	orientações	sobre	a	prática	de	
reprocessamento	de	dispositivos	médicos	de	
uso	único	pelo	serviço	ou	estabelecimento	do	
serviço	Nacional	de	saúde	responsável.	
[dr	-	2.ª	série,	n.º	75,	de	16.04.2014,	pág.	10605]

■n PORTARIA 82/2014 do Ministério da Saúde 
Estabelece	os	critérios	que	permitem	categori-
zar os serviços e estabelecimentos do	Serviço 
Nacional de Saúde	(sNs),	de	acordo	com	a	na-
tureza	das	suas	responsabilidades	e	quadro	de	
valências	exercidas,	e	o	seu	posicionamento	da	
rede	hospitalar	e	procede	à	sua	classificação.	
[dr	-	1.ª	série,	n.º	71,	de	10.04.2014,	pág.	2364]	

A criação da Competência Médica em Acupunctura pela Ordem dos Médicos, em 14 de Maio de 2002, justificou a constituição desta especialização. 
São objectivos deste curso promover e desenvolver os conhecimentos de Acupunctura na vertente assistencial e de investigação clínica. O programa 
baseia-se no modelo de curso de especialização aprovado pela Ordem dos Médicos para acesso a Competência.

Destinatários: Licenciados em Medicina inscritos na ordem dos Médicos
Propinas: 2400 euros
N.º Vagas: 25
Duração: 300 horas
Local: icBas-UP

Candidaturas: 
1.ª fase: 16 de junho a 11 de julho de 2014
2.ª fase: 1 a 5 de setembro de 2014 (vagas sobrantes)

Início do Curso: 2.ª quinzena de outubro de 2014
Fim do Curso: 1.ª quinzena de julho de 2015

Horário: sextas (16h-20h), sábados (9h-19h), domingos (9h-13h) – 15/15dias

informações: dra. Zélia Lopes
instituto de ciências Biomédicas 
abel salazar - UP
Gabinete de Pós-Graduação
telefone: 220428021 · email: 
zmlopes@icbas.up.pt

Curso de ACupunCturA e Moxibustão 2014/15
Universidade do Porto

■n PORTARIA 80/2014 do Ministério da Saúde 
altera	 (terceira	alteração)	o	regulamento	do	
Programa	Modelar,	aprovado	pela	Portaria	n.º	
376/2008,	de	23	de	maio.	
[dr	-	1.ª	série,	n.º	70,	de	09.04.2014,	pág.	2352]

■n DESPACHO 4953/2014 do Secretário de 
Estado do Tesouro-Ministério das Finanças 
aprova	as	declarações	de	suficiência	orçamental	
e	de	cativação	de	verbas	a	que	se	refere	o	n.º	2	do	
artigo	144.º	da	lei	n.º	83-C/2013,	de	31	de	dezem-
bro,	emitidas	pelas	entidades	públicas	empresa-
riais	do	serviço	Nacional	de	saúde,	até	ao	limite	
máximo	de	2	milhões	de	euros.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	69,	de	08.04.2014,	pág.	9590]

■n PORTARIA 78/2014 do Ministério da Saúde 
altera	 (sexta	 alteração)	 à	 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,	n.º	66,	de	03.04.2014,	pág.	2283]

■n DESPACHO 4742/2014 do Secretário de 
Estado da Saúde-Ministério da Saúde 
aprova	a	classificação farmacoterapêutica de 
medicamentos.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	65,	de	02.04.2014,	pág.	8860]

■n DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 353/2014 da 
Secretaria Geral-Presidência do Conselho de 
Ministros 
retifica	a	resolução	n.º	3/2014,	de	24	de	janeiro,	
da	Presidência	do	Conselho	de	Ministros,	que	no-
meia	os	membros	do	conselho	de	administração	
da	Unidade	local	de	saúde	de	Matosinhos,	E.	P.	E.
[dr	-	2.ª	série,	n.º	64,	de	01.04.2014,	pág.	8694]
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Fins de Tarde à Conversa... na Ordem: 
o que está na moda… sépsis e Gin 
sessão científica / convívio
Uma iniciativa da Comissão de Internos da ULSAM 
organizada por: Dr. Rogério Corga e Dra. Bárbara Lima. 
 
Programa: Via Verde sépsis
Algoritmo de abordagem [Dra. Bárbara Castro 
Lima] + Perspectiva Enfermagem [Enf.º Sa-
muel Sousa] + Importância da referenciação 
do pré-Hospitalar [Dr. Nuno Morais] + Resul-
tados ULSAM [Dra. Alda Valença] + Workshop 
“a Moda do Gin” + “petiscos” da Casa do pes-
soal da UlsaM

actividades
distrito Médico de Viana do Castelo

100 Distrito Médico de Viana do Castelo

n■28 fev
conferência

ÉtiCa, estado 
e eConoMia 
de MeRCado
As 4 Ordens com representação em Viana 
do Castelo (Ordens dos Advogados, dos Eco-
nomistas, dos Engenheiros e dos Médicos), 
convidam para assistir e participar na confe-
rência que vão realizar no próximo dia 28 de 
Fevereiro, pelas 21h30, no Auditório principal 
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, su-
bordinada ao tema “Ética, Estado e Economia 
de Mercado”.
O tema é aliciante e a conferência será profe-
rida pelo Profº. Doutor José Manuel Moreira, 
licenciado e doutorado em Economia e em Fi-
losofia, foi Professor Catedrático de “Ciências 
Sociais e Políticas” e Director do Mestrado em 
“Administração e Gestão Pública” (UA). 

n■21 MAr
sessão científica
“saúde, nutrição e desporto”

A Escola Desportiva de Viana organizou, 
no dia 21 de Março, uma conferência sobre 
“a tríade de ouro nos atletas de elite”: 
saúde, nutrição e performance desportiva. 
A palestra foi ministrada pelo Dr. Rui 
Escaleira, e teve lugar no auditório da 
Ordem dos Médicos, em Viana do Castelo.
A audiência, que esgotou a capacidade 
da sala, ouviu com muita atenção 
as indicações do responsável pelo 
departamento clínico da EDV, que se 
prontificou para esclarecer as dúvidas 
que surgiram com o decorrer da sessão. 
Os edevistas das secções de BTT e Trail 
tiveram a oportunidade de obter a opinião 
profissional de um especialista, o que, 
certamente, terá repercussões bastante 
positivas no desenrolar dos desafios que se 
avizinham.

in http://escoladesportivadeviana.
blogspot.pt/
Acedido em 15/07/2014 Sessão organizada 
pelo Dr. Rui Escaleira



n■30 MAI
Fins de Tarde à Conversa... na Ordem: 
o que nos toca ao coração… Via Verde 
Coronária e “bombons” 
sessão científica / convívio
Uma iniciativa da Comissão de Internos da ULSAM 
organizada por: Dr. Rogério Corga e Dra. Bárbara Lima. 
 
Programa: Via Verde Coronária
Algoritmo de abordagem [Dra. Margarida 
Peixoto] + Transporte do doente crítico – pri-
mário e secundário [Enf.ª Rosa Olívia Mimoso] 
+ Perspectiva de Enfermagem e dados da 
ULSAM + Comentário de Resultados ULSAM 
[Dr. Alfredo Pinto] + Workshop “bombons” 
(aprender a cozinhar e a decorar) com de-
gustação+ “petiscos” da Casa do pessoal da 
UlsaM
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n■12 ABr 
lazer
Visita à Congregação da n.ª sr.ª da 
Caridade de Viana do Castelo
Organização do Centro Cultural do Alto 
Minho e do Distrito Médico de Viana do 
Castelo. A visita foi orientada pelo Dr. 
Francisco Carneiro.

n■24 ABr
Fins de Tarde à Conversa... na Ordem: 
sushi e trauma… o que têm em 
comum 
sessão científica / convívio
Uma iniciativa da Comissão de Internos da ULSAM 
organizada por: Dr. Rogério Corga e Dra. Bárbara Lima. 
 
Programa: Via Verde trauma
Algoritmo de abordagem [Dra. Ana Cristina 
Rodrigues] + Abordagem pré-Hospitalar [Dr. 
Aires Martins] + Perspectiva de Enfermagem 
[Enf.ª Diana Torres] + Resultados ULSAM [Dr. 
Rui Escaleira] + demonstração de “sushi” 
com degustação
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Dia do médico
18	Junho	2014

Xii arTemÉDica
CCC,	02-23	Maio	2014

aCoNtECEU
REUNIÕES CIENTíFICAS

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 (European Society 
for Paediatric Gastroenterology 
Hepatology and Nutrition)

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” 
pela Associação Diabéticos 
em Movimento (DIMOV)

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

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

02 e 03 MAI Reunião da Direcção 
do Colégio de Cirurgia Geral

09 MAI 36.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício do 
Porto: “Envelhecimento em ORL”

09 e 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 Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
combate à Obesidade e 
patologias associadas”

16 MAI Serões DII – Apresentação 
e discussão de casos clínicos. 
Organização do GEDDII 
(Grupo de Estudo de Doença 
Inflamatória Intestinal)

22 MAI IV Curso e 
Workshop para as Relações 
Internacionais em Medicina

23 MAI Reunião Inter-
Hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

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

28 MAI Reunião de médicos 
de ORL sobre ensaios clínicos 
em doentes com cancro 
avançado da cabeça e pescoço 

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

03 JUN Reunião da Comissão 
Regional para a Segurança 
Social dos Médicos

04 JUN Reunião da Delegação 
Regional do Norte da USF-AN

06 JUN Reunião do Projecto BI 
(Business Intelligence) das USF

13 JUN Reunião de Direcção do 
Grupo de Infecção e Sepsis

14 JUN IV Encontro Anual do 
ACeS do Porto Ocidental

17 JUN Reunião da Comissão 
Regional para a Segurança 
Social dos Médicos 

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

26 JUN Formação sobre Boas 
Práticas de Governação 

28 JUN Reunião da 
Secção de Cardiologia 
Pediátrica da Sociedade 
Portuguesa de Pediatria

04 JUL 37.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto: “Morte súbita 
cardíaca – É possível evitá-la?”

04 e 05 JUL Reunião conjunta 
dos grupos de Oftalmologia 
Pediátrica, Estrabismo e 
Neuroftalmologia da Sociedade 
Portuguesa de Oftalmologia

06 JUL Reunião do Conselho 
Nacional do Médico Interno

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

19 MAI Reunião do Conselho 
Regional do Norte com Membros 
Consultivos eleitos para o 
triénio 2014/16. Preparação 
do Plenário dos Conselhos 
Regionais de 29 Maio

11 JUN Reunião Geral de 
Médicos – Organização 
conjunta FNAM/SIM/OM

30 JUN Reunião Geral de Médicos

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

04 - 17 ABR Exposição de 
Pintura de Edite Melo

02 - 23 MAI XII Exposição Arte 
Médica. Inauguração no dia 
02 e Sessão de Encerramento 
no dia 23 com concerto pelo 
Grupo Presença de Coimbra

30 MAI - 20 JUN VI Exposição 
Arte Fotográfica. Inauguração 
no dia 30 de Maio e Sessão 
de Encerramento no dia 
20 de Junhocom debate do 
tema “Fotografia – Intenção 
ou casualidade?”

05 JUN VI Workshop 
de Fotografia. Tema: 
Fotografia de retrato

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

23 MAI Concerto pelo Grupo 
Presença de Coimbra. “Música 
para Guitarra de Coimbra”, com 
Manuel Borralho e José Ferraz de 
Oliveira (guitarra de Coimbra) e 
Manuel Gouveia Ferreira (viola)

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

13 JUN 4.º Ciclo de Jazz 
– Encerramento com a 
participação de 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. 
Homenagem aos médicos 
com 25 e 50 anos de inscrição 
na OM e atribuição do 
Prémio Daniel Serrão

23 JUN Festa de S. João



ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte 

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS › [SRNOM]
RUA DELFIM MAIA, 405 · 4200-256 PORTO

As sessões iniciam-se às 21h15 com uma breve apresentação
do filme e terminam com uma tertúlia. 

Organização: Comissão Regional
Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM

Coordenação: António Vieira Lopes

25 de Setembro
 LA  PASSION DE JEANNE D’ARC 

(A Paixão de Joana D’ Arc)
CARL THEODOR DREYER, 1928

2 de Outubro
 MODERN TIMES 

(Tempos Modernos)
CHARLIE CHAPLIN, 1936

16 de Outubro
 THE GRAPES OF WRATH 

                       (As Vinhas da Ira)                         
JOHN FORD, 1940

23 de Outubro
DET SJUNDE INSEGLET 

(O Sétimo Selo)
INGMAR BERGMAN, 1956

30 de Outubro
 DOGVILLE 

(Dogville)
LARS VON TRIER, 2003

13 de Novembro
 A TORINÓI LÓ 
(O Cavalo de Turim)

BÉLA TARR, 2011

concerto “sposalizio pianístico 
do romantismo, por ana zão
CCC,	11	Julho	2014

exposição “a última gota”
olga	Fiadeiro,	CCC,	
04-18	Julho	2014
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Vai	aCoNtECEr
12 JUL Reunião da Associação dos 
Serviços de Imunoalergologia 
para a Formação Contínua 
e Investigação (ASIA)

18 JUL Reunião da Direcção do 
Grupo de Infecção e Sepsis

20 JUL Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia 

19 SET Serões DII – Apresentação 
e discussão de casos clínicos. 
Organização do GEDDII 
(Grupo de Estudo de Doença 
Inflamatória Intestinal)

27 SET VII Jornadas Hospitalares 
de Estomatologia: “Cancro 
oral: problemas antigos, 
novos desafios”

27 SET Curso de iniciação à 
Ecografia Abdominal E-FAST 
(Extended focused assessment 
with sonography for trauma)

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

04 - 18 JUL Exposição de Pintura 
de Olga Fiadeiro: “A Última Gota” 

01 - 30 AGO Exposição de 
Fotografia de Leopoldo 
Miguel Sousa Louro

05 - 16 SET Exposição de Pintura 
de Maria Antónia Jardim

05 - 19 SET Exposição de Pintura 
de Maria do Céu Castro 

18 - 30 SET Exposição de Pintura 
de Joana Correia Saraiva

18 - 30 SET Exposição de 
Escultura de Aurora Rodrigues

Concertos / Cinema:

11 JUL Concerto de Piano 
“Sposalizio Pianístico do 
Romantismo” por Ana Zão

18 JUL Concerto de Verão 
nos Jardins da SRNOM pela 
Orquestra do Norte. O maestro 
José Ferreira Lobo convida a 
recordar George Bizet e a sua 
imortal “Carmen”, a zarzuela 
“La Leyenda del Beso”, a 
“Jota Aragonesa” de Camille 
Saint-Saëns e o “O Chapéu de 
3 Bicos” de Manuel de Falla. 
Participação especial da solista 
Margarita Guerra Peinado 

25 SET 5.º Ciclo de Cinema “A 
inquietude da vulnerabilidade, 
em claro-escuro, pelo 
Outono adentro…”: La 
Passion de Jeanne d’Arc, de 
Carl Theodor Dreyer, 1928

Lançamento de Livros: 

06 JUL Apresentação do livro 
“Jardim Simbólico”, da autoria de 
António Paulo Oliveira Cardoso

ERRATA:
norTemÉDico 58, pág. 80
Na última edição da revista 
Nortemédico, na reportagem 
sobre a iniciativa “história 
dos museus da Medicina”, 
publicada na página 80, 
referia-se erradamente que o Dr. 
Aires Gonçalves era presidente 
do Núcleo de História da 
Medicina da Ordem dos Médicos 
(NHMOM). Trata-se de um 
organismo com direcção colegial, 
cuja presidência é atribuída ao 
próprio Bastonário da Ordem 
dos Médicos. Feita a correcção 
devida, pedimos desculpa aos 
visados pelo lapso cometido. 

nortemédico - redacção



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	
tem	um	protocolo	
com	o	Banco	BiG,	um	
banco	inovador	na	
área	do	investimento	
e	Poupança	e	que	se	
destaca	pelos	seus	

rácios	de	solidez	financeira.
Em	2013,	o	BiG	foi	distinguido	pela	6ª	vez	
como	o	“Melhor	Banco”	(tal	como	nos	
últimos	7	anos)	e	pela	4ª	vez	(desde	que	
o	prémio	foi	criado)	como	o	“Banco	mais	
sólido”,	na	categoria	de	Médio	e	Pequeno	
Banco.	Este	ano,	foi	também	considerado	
o	Banco	mais	rentável.	Estes	prémios	
foram	atribuídos	numa	iniciativa	da	
revista	Exame,	em	parceria	com	a	informa	
d&B	e	auditoria	especializada	da	deloitte.
através	deste	protocolo,	os	Membros	
da	ordem	terão	acesso	a	soluções	de	
Poupança	e	investimento	com	vantagens	
especiais.	No	caso	de	Membros	que	
abram	conta	no	BiG,	estes	beneficiarão	
de	um	“super	depósito”	a	3	meses	
com	uma	taxa	de	juro	de	3,60%	taNB,	
válida	na	presente	data,	e	montantes	
mínimo	e	máximo	de	500	euros	e	65.000	
euros,	respectivamente	(mobilização	
antecipada	possível	pelo	montante	total	e	
sem	perda	do	juro).
a	oferta	do	BiG	contempla	também	
vantagens	na	“Conta	Poupança	
reformado”	(disponível	para	
pensionistas)	e	Conta	aforro,	que	facilita	
a	constituição	regular	de	poupança.
Numa	altura	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,	por	favor	
contacte	o	serviço	de	apoio	ao	Cliente	do	
Banco	BiG,	através	do	número	707	244	
707	ou	do	e-mail	apoio@bancobig.pt,	ou	
visite	uma	agência	BiG.

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.
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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
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Linhas de apoio exclusivas para Médicos:
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