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› A emigração: necessidade ou solução
Licínio Craveiro

› A aposentação e o envelhecimento activo
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Carsten Morhardt
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Rui Nunes
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› Os novos paradigmas da formação
pré-graduada

Conferência
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pré-graduado
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A contratação de jovens
especialistas esteve de novo
envolta em polémica. Um modelo
que já provou não funcionar,
voltou a criar graves injustiças.
No Norte, e no que respeita à
Medicina Geral e Familiar, 28
jovens especialistas acabaram
por ficar sem colocação e 50
mil utentes perderam o seu
médico de família. O CRNOM
trouxe a público o seu desagrado
perante a situação e deu voz aos
“injustiçados”, em conferência de
imprensa realizada na SRNOM.
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Estaleiros de Viana do Castelo,
do Navio Hospital Gil Eannes,
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Sobre a abertura de 2147 vagas, o
CRNOM pronunciou-se lembrando
que não se trata de um investimento
no SNS mas sim de um “assumir
de responsabilidades” pela tutela,
possibilitando uma formação
especializada aos jovens que
querem exercer Medicina
No âmbito das comemorações do
Dia do Farmacêutico, o presidente do
CRNOM assinou um artigo de opinião
no suplemento do JN onde defendeu
a qualidade da formação profissional
enquanto base da qualidade em Saúde

Parecer da consultora
jurídica da SRNOM

Presença da SRNOM na
Comunicação Social

Destaques de outras intervenções
sobre temas da atualidade, desde a
certificação de competências médicas
às taxas moderadoras na IVG

Hospital de Santo Tirso

Falta de informação sobre a devolução
da gestão desta unidade hospitalar
à Santa Casa da Misericórdia causa
instabilidade na instituição

Formação médica especializada

CRNOM criticou “A Medicina
do Ministro Paulo Macedo”,
considerando que colocou os
indicadores de gestão à frente da
qualidade da Medicina praticada
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Hospital São Pedro de Vila Real

Carência de especialistas, em especial
anestesiologistas, deixa CHTMAD
em “situação crítica” com prejuízos
graves para a atividade cirúrgica

propriedade e administração

registo

TRIBUNA DO CRN

CRNOM e sindicatos estiveram no
terreno para averiguar de perto as
dificuldades sentidas pelos profissionais
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que levaram o CRNOM e o CNMI a
reclamar equidade, respeito e justiça.
A 15 de setembro, data em que se
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deu voz aos 28 jovens médicos
de família do Norte que ficaram
sem colocação, em conferência de
imprensa realizada na SRNOM
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repletos de história: «Da Praça e Casa
do Infante aos Clérigos» e «Ao longo das
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O “além da troika” deixa a Saúde
em mau estado
Qualquer balanço da evolução da Saúde em Portugal
nos últimos quatro anos leva-nos sempre à mesma
questão: era possível fazer melhor? E não é necessário
fazer uma grande reflexão para se poder responder
afirmativamente: sim, era possível fazer muito melhor.

EDITORIAL

Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

Senão, vejamos:

grandes hospitais, com desprezo incompreensível
pelos cuidados de proximidade ao nível dos cuidados de saúde primários e dos pequenos hospitais
concelhios. A criação de centros hospitalares absorveu muitos hospitais concelhios e outros foram desactivados, diminuindo significativamente o acesso
a cuidados de saúde de proximidade, com todas as
consequências negativas daí decorrentes.

1. Contrariando o memorando de entendimento
A reforma dos cuidados de saúde primários, iniciada
com a troika, o Governo decidiu desinvestir cerca de
em 2005, foi deliberadamente retardada, contra1500 milhões de euros na Saúde, o que desde logo
riando uma das medidas preconizadas no memocondicionou todas as medidas que foram sendo imrando de entendimento com a troika. Os SAP (Serviplementadas pelo Ministério da Saúde. O nível de
ços de Atendimento Permanente) foram encerrados,
despesa pública em saúde passou para 5,9% do PIB,
e não foram disponibilizados
valor claramente inferior aos 6,5% que
serviços de atendimento alargaé o valor médio nos países da OCDE.
Contrariando o
dos na área da Medicina Geral
E o PIB português é um dos mais baimemorando
de
e Familiar. Na prática o acesso
xos da OCDE. Nesta medida, o orçaao médico de família foi dificulentendimento com a
mento per capita para a saúde atingiu
tado, o que resultou em mais de
um dos valores mais baixos dos países
troika, o Governo decidiu
1 milhão de portugueses sem
da OCDE.
desinvestir cerca de
médico de família e no caos ins2. Por outro lado, e como consequêntalado nos serviços de urgência
1500 milhões de euros
cia, a despesa privada das famílias com
hospitalares, sobretudo no Inna Saúde, o que desde
a saúde aumentou de forma substanverno.
cial, situando-se perto dos 30% do total
logo condicionou todas
Para complicar ainda mais o
da despesa em saúde. Um valor claraas medidas que foram
“quadro clínico” do SNS, o Mimente superior aos cerca de 20%, a mésendo
implementadas
nistério da Saúde encerrou midia dos países da OCDE.
lhares de camas de internamento
pelo Ministério da Saúde.
3. Adicionalmente, o Governo aumenhospitalar (o SNS tem apenas 3,4
O nível de despesa
tou de forma absurda as taxas mocamas/1000 habitantes, número
deradoras (que passaram a constituir
pública em saúde passou
claramente inferior à média euverdadeiros copagamentos), dificultou
para 5,9% do PIB, valor
ropeia e dos países da OCDE),
o acesso ao transporte por doença e auagravando ainda mais as condiclaramente inferior aos
mentou a celebração de contratos com
ções de trabalho nos serviços de
o sector social e privado, empurrando
6,5% que é o valor médio
urgência hospitalares.
uma parte substancial dos doentes do
nos países da OCDE
6. A rede de cuidados continuasector público para o sector privado.
dos, essencial para descongestioDito de outra forma, o Ministério da
nar
as
camas
hospitalares
de agudos, não foi desenSaúde foi paulatinamente implementando uma polívolvida
adequadamente.
Nem
no número de camas,
tica de favorecimento dos grandes “stakeholders” do
nem
nas
condições
de
trabalho
necessárias. O que
sector privado em detrimento do SNS.
teve reflexos dramáticos na qualidade dos cuidados
4. Simultaneamente, o Governo foi impondo condide saúde prestados à população. Por outro lado, não
ções inaceitáveis aos consultórios e pequenas clínicas
foi adequadamente implementada a rede de cuidamédicas, destruindo uma parte muito significativa da
dos paliativos, apesar de ter sido produzida legislação
medicina privada de proximidade, com manifestos
nesse sentido, o que faz com que se continue a condireflexos negativos na relação médico-doente.
cionar de forma inaceitável a qualidade dos cuidados
5. No SNS, o Ministério da Saúde adoptou uma pode fim de vida e a dignidade dos doentes.
lítica de centralização dos cuidados de saúde nos

5

As condições de trabalho
dos profissionais, e
particularmente dos
médicos, agravaram-se
de forma marcada.
Não foram apenas as
remunerações indignas,
incompatíveis com
o pleno exercício da
medicina em dedicação
permanente, o que, de
resto, dificulta qualquer
debate sobre a separação
entre sectores público e
privado. As exigências
foram centradas nos
números e nos custos

7. A portaria 82/2014, que configurava o início da reforma hospitalar, reafirmava os princípios
anteriores de centralização. Felizmente, apesar de ainda estar em
vigor, nunca chegou a ser aplicada. Se tal tivesse acontecido, a
organização do tecido hospitalar
teria sido seriamente devastada,
provocando uma lesão incurável
no SNS.
8. O desenvolvimento e implementação de centros de referência e redes de referenciação foi
iniciado de forma desorganizada
e sem audição e discussão prévia
com os vários parceiros sociais, o
que certamente terá consequências negativas num futuro próximo.

9. O Serviço de Urgência, calcanhar de Aquiles do SNS, não
foi devidamente auditado nem
tão pouco repensado no sentido
de evitar os erros do passado. De resto, a triagem de
Manchester, apesar das várias mortes ocorridas no
Inverno passado, enquanto os doentes aguardavam
pela sua vez para serem observados, não foi alvo de
uma auditoria independente nem foi questionada a
possibilidade de a mesma já não estar adequada à realidade das actuais necessidades.
10. Nas carreiras médicas, apesar do trabalho positivo na parte final do mandato com a abertura de
vários concursos, a verdade é que as mesmas continuam a não ser valorizadas nem respeitadas a vários níveis. Os concursos médicos, nomeadamente
para assistente e assistente graduado sénior, têm sido
uma fonte de conflitos e injustiças e revelado uma
incompetência estranha por parte dos responsáveis
políticos. As progressões remuneratórias dentro da
mesma categoria profissional têm estado congeladas.
As nomeações para cargos de direcção e gestão não
obedeceram, em muitos casos, às qualificações e categorias profissionais, nem tão pouco foram tidos em
conta os conflitos de interesse existentes.
11. Na formação médica, foram cometidos erros
graves. Na formação pré-graduada, não foi corrigido

o numerus clausus de acordo com a capacidade formativa das escolas médicas e a capacidade das várias
unidades de saúde para formar especialistas. Dito de
outra forma, já todos entendemos, e os vários estudos
independentes e credíveis confirmam, que a nossa
capacidade para formar médicos especialistas está
limitada a cerca de 1500 a 1600 vagas por ano. Este
número é confortavelmente superior às necessidades
do país. Porque é que apesar dos múltiplos alertas
nada foi feito ainda? Será por motivos eleitoralistas?
Será para alimentar o sector privado com médicos indiferenciados e especialistas a baixo preço? Será para
ter centenas ou milhares de médicos em excesso para
agravar de forma substancial as condições de trabalho e designadamente as remunerações? Seja qual
for a ou as razões, a realidade é que o Ministério da
Saúde, ao optar por manter a situação referida, associada ao desejo de terminar com o ano comum e fazer
equivaler a especialistas os internos do último ano de
várias especialidades, está a contribuir para diminuir
a qualidade da medicina, criar médicos de primeira
e segunda classe e, finalmente, distinguir duas qualidades de doentes: os de primeira e segunda categoria, de acordo com as possibilidades de acesso aos
cuidados de saúde. Na prática, o Ministério da Saúde
violou alguns dos preceitos constitucionais subjacentes ao SNS.
12. As condições de trabalho dos profissionais, e particularmente dos médicos, agravaram-se de forma
marcada. Não foram apenas as remunerações indignas, incompatíveis com o pleno exercício da medicina em dedicação permanente, o que, de resto, dificulta qualquer debate sobre a separação entre sectores público e privado. As exigências foram centradas
nos números e nos custos, com falta de medicamentos, materiais e equipamentos clínicos, imposição de
sobreposição de tarefas, tempos de consulta inaceitáveis, horas de urgência intermináveis, amputação
de descansos compensatórios, imposição de sistemas
informáticos disfuncionais em muitos casos (devido
à ausência de investimento adequado), entre outras
medidas castradoras da actividade clínica plena, centrada na relação médico-doente. E para agravar ainda
mais a situação, os médicos foram feridos na sua dignidade a vários níveis e maltratados publicamente
pelos responsáveis políticos. Quem não se lembra das
declarações dos responsáveis do Ministério da Saúde
ou das notícias publicadas estrategicamente para
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Este foi o Ministério
da Saúde que mais
desqualificou e
desrespeitou os médicos
e a medicina. Governou
com base apenas nos
números, sem qualquer
respeito pelas pessoas.
Não valorizou nem
promoveu a qualidade da
medicina e dos cuidados
de saúde. Enfraqueceu a
relação médico-doente,
contribuindo para a
crescente desumanização
nos cuidados de saúde.
Não permitiu discutir e
aprovar o enquadramento
jurídico do acto
médico, como forma de
aumentar a segurança
dos doentes, combater a
corrupção, privilegiar a
transparência de processos
e procedimentos e eliminar
conflitos de interesse

denegrir a imagem dos médicos?
Como consequência, milhares de
médicos aposentaram-se de forma
antecipada, centenas de médicos
emigraram, outros tantos optaram
pela medicina privada ou por reduzir substancialmente o seu horário no SNS, outros optaram por
mudar de profissão e ainda outros
entraram em exaustão (burnout).
E a motivação de quem ficou no
SNS é baixa. Consequentemente,
o SNS ressentiu-se e a percepção
de falta de médicos nalgumas especialidades é actualmente uma
realidade, apesar de Portugal ser o
quarto país da Europa com mais
médicos por mil habitantes, denotando uma falha grave no planeamento e organização dos recursos humanos. O Ministério da
Saúde terminou a legislatura sem
conseguir entender como manter
os médicos no SNS, como implementar uma verdadeira política
de incentivos, como contratar
médicos aposentados antecipadamente, como evitar a emigração,
como resolver o problema existente nalgumas especialidades
hospitalares e, sobretudo, como
atribuir médico de família a todos
os cidadãos.

13. Na política do medicamento,
e apesar do Ministério da Saúde
ter conseguido reduzir de forma
substancial o preço dos medicamentos, o que constituiu indubitavelmente uma medida positiva, a verdade é que ao implementar a Lei de prescrição por
DCI sem as devidas cautelas no sentido de salvaguardar a decisão final do doente, acabou não só por
descaracterizar a relação de confiança médico-doente
como deixou também ao livre arbítrio do farmacêutico ou do técnico de farmácia a decisão final sobre
o medicamento, do princípio activo prescrito, que o
doente vai consumir. Uma alteração que favoreceu
claramente e de forma indevida os profissionais que
verdadeiramente têm conflitos de interesse no negócio dos medicamentos. Por outro lado, e ao nível da
introdução e utilização de terapêuticas inovadoras, o
Ministério da Saúde conseguiu colocar Portugal na
liderança dos países onde a aprovação demora mais
tempo e onde o acesso é mais protelado. E com prejuízo importante para os doentes. Quem não se lem-

bra da polémica sobre o tratamento da hepatite C,
que se prolongou por cerca de um ano?
14. No bloco operatório, a principal fonte de financiamento dos hospitais, e apesar de disparidades
inexplicáveis, não foram implementadas as mudanças e medidas de gestão necessárias para aproximar
os resultados do SIGIC (Sistema Integrado de Gestão
de Inscritos para Cirurgia) em produção normal e em
produção acrescida, não foi feito benchmarking entre
hospitais, nem tão pouco foram realizadas auditorias
independentes ao sistema.
15. Na política de promoção da saúde e do envelhecimento activo e de prevenção da doença, o Ministério da Saúde falhou. Não investiu os recursos necessários nem teve a coragem de implementar medidas
objectivas que permitissem diminuir, a médio prazo,
a carga de doença crónica.
16. O Governo, através dos órgãos próprios, aparentemente só teve um sentido no combate à corrupção
e ao conflito de interesses na área da Saúde. Que dizer dos deputados que têm interesses financeiros na
Saúde? Que dizer dos gestores que ocupam altos cargos públicos no sector da Saúde sem as qualificações
ou experiência necessárias?
Este foi o Ministério da Saúde que mais desqualificou
e desrespeitou os médicos e a medicina. Governou
com base apenas nos números, sem qualquer respeito
pelas pessoas. Não valorizou nem promoveu a qualidade da medicina e dos cuidados de saúde. Enfraqueceu a relação médico-doente, contribuindo para
a crescente desumanização nos cuidados de saúde.
Não permitiu discutir e aprovar o enquadramento
jurídico do acto médico, como forma de aumentar a
segurança dos doentes, combater a corrupção, privilegiar a transparência de processos e procedimentos
e eliminar conflitos de interesse. Não aceitou privilegiar a funcionalidade, eficácia e sustentabilidade nos
novos Estatutos da Ordem dos Médicos. E os partidos do Governo, com o apoio do PS, não se coibiram
de fazer aprovar a Lei 104/2015 (“Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde”), que permite, em potência, e a curto prazo, destruir de forma substancial
ou plena as Ordens Profissionais da área da Saúde.
Em duas palavras: nota negativa.
Neste contexto, torna-se indispensável fazer uma
reflexão crítica, profunda e consequente que nos
permita entender melhor o passado e reforçar a confiança no futuro. A Ordem dos Médicos estará sempre disponível para esse debate.
Miguel Guimarães n

CONCURSOS MÉDICOS
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Destaque: Concursos Médicos

Contratação de
jovens especialistas
para o SNS envolta
em polémica

«GRAVES
INJUSTIÇAS»
Uma vez mais os concursos para
contratação de jovens médicos
especialistas para o Serviço

Nacional de Saúde (SNS) estiveram
envoltos em polémica, com a

região Norte a sair claramente
prejudicada.

O Conselho Regional do Norte

da Ordem dos Médicos (CRNOM)

acompanhou atentamente todo o
processo, na defesa dos médicos e
dos doentes.

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida

DESPACHO
N.º 5471-A/2015
Tudo começou com a publicação do
Despacho n.º 5471-A/2015, do Secretário de Estado da Saúde, em que
era recordada a medida do programa
do Governo, “assumida como prioritária”, de “assegurar o acesso a um
médico de família à generalidade dos
cidadãos”. “Neste sentido”, prosseguia
o Despacho, datado de 21 de maio, “e
considerando que concluíram recentemente o respetivo internato médico,
adquirindo o grau de especialista na
área profissional de Medicina Geral
e Familiar, um conjunto de médicos”,
importava “viabilizar a sua contratação, com a maior celeridade possível,
permitindo, assim, a sua colocação
nos serviços e estabelecimentos onde
se denotem as maiores carências”. O
Despacho determinava que os avisos
de abertura dos procedimentos de recrutamento fossem publicados, em simultâneo, pela Administração Central
do Sistema de Saúde (ACSS) no prazo
máximo de cinco dias úteis a contar
da data da publicação do mesmo e que
as Administrações Regionais de Saúde
deveriam, “no prazo máximo de dois
dias úteis” a contar da data da notificação do despacho, “deliberar, quer a autorização da abertura dos procedimentos, quer a alocação, por Agrupamento
de Centros de Saúde e Unidades Locais
de Saúde” das vagas que aqui lhes eram
atribuídas (ARS Norte: 74; Centro: 35;
Lisboa e Vale do Tejo: 107; Alentejo: 11;
Algarve: 10).

DESPACHO
N.º 5952-A/2015
Em 1 de junho é publicado novo despacho do Secretário de Estado da
Saúde, o Despacho n.º 5952-A/2015,
desta feita sobre a contratação pelo
SNS dos “médicos que concluíram a
respetiva formação médica especializada nas áreas
hospitalar e de saúde pública na 1.ª época de 2015”.

COMUNICADO CONJUNTO
DO CRNOM/CNMI
[24 agosto 2015]

As deficiências do processo e o incumprimento de
prazos motivou a primeira reação do CRNOM, a
24 de agosto. Em comunicado também subscrito
pelo Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI)
(ver caixa), eram denunciadas as “graves injustiças”
que se estavam a verificar, “o facto de não serem
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Comunicado do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
e do Conselho Nacional do Médico Interno
[24 AGO 2015]

Despachos 5471-A/2015 e 5952-A/2015 e o atraso
da ARS do Norte

Ordem dos Médicos do Norte e Conselho
Nacional do Médico Interno reclamam
equidade e respeito nos concursos médicos

O

s concursos de colocação de jovens
Uma desorganização selvática que urge
médicos especialistas no Serviço Nacorrigir.
cional de Saúde (SNS) continuam a
No concurso determinado pelo despacho
registar graves injustiças.
5471-A/2015, a ARS do Norte ainda está na
A contratação de médicos de todas as espefase das entrevistas de avaliação (exames),
cialidades continua a ser regulada através
enquanto a ARSLVT já está a convocar os
de despachos e procedimentos que mantém
médicos especialistas em medicina geral e
o princípio aberrante dos concursos regiofamiliar para a decisão de aceitação do lugar
nais “fechados” não honrando os princípios
com posterior realização dos respectivos
constitucionais da liberdade de acesso ao
contratos.
emprego público e da igualdade de oportuniNo caso particular do concurso determinado
dades. Mantém-se a figura jurídica de procepelo despacho 5952-A/2015, relativo às espedimentos simplificados, sem
cialidades hospitalares e
qualquer garantia de respeito
saúde pública, a ARS do
Não são
pelas boas práticas de contraNorte continua a não pucumpridos os
tação por parte do Estado.
blicar a afectação das vaNão são cumpridos os prazos
prazos estipulados
gas atribuídas às respecestipulados nos despachos
tivas unidades de saúde,
nos despachos
nem devidamente regulados
bem como a abertura
nem devidamente
os tempos dos procedimendo respectivo procediregulados os tempos
tos dos concursos. Os procemento de recrutamento
dos procedimentos
dimentos são desenvolvidos
por especialidade, ao
a nível regional (ARS) sem
mesmo tempo que oudos concursos. Os
coordenação central efectras ARS já estão na fase
procedimentos são
tiva, o que tem conduzido a
das entrevistas de avaliadesenvolvidos a
situações dramáticas com
ção e no caso da ARS do
nível regional (ARS)
consequências negativas
Algarve, a publicação de
para o SNS, os doentes e os
listas finais de seriação
sem coordenação
jovens médicos. Os potenciais
dos candidatos que percentral efectiva, o
conflitos de interesse, nomemitem convocar os méque tem conduzido a
adamente ao nível da constidicos para a decisão de
situações dramáticas
tuição dos júris e da definição
aceitação do lugar com
de critérios de avaliação com
com consequências
posterior realização dos
grelhas objectivas e transverrespectivos contratos.
negativas para o SNS,
sais a nível nacional por espeUma situação caótica,
os doentes e os jovens
cialidade, continuam a não ser
típica do actual estilo de
médicos.”
salvaguardados.
governação na área da
Por outro lado, e ao mesmo
Saúde. Esta situação latempo que decorrem os conmentável, obriga os médicos da região norte
cursos, existem contratações ditas “nomia concorrer a outras regiões, comparecer a
nais” (à margem dos concursos mas com o
entrevistas e terem que decidir a aceitação
mesmo valor) que definem e marcam descado lugar sem que a ARS do Norte, no caso do
radamente a existência de dois tipos de clasconcurso para as especialidades hospitalares
ses para a contratação pública de médicos,
e saúde pública, tenha sequer publicado os
com base em privilégios insondáveis e com
respectivos avisos de abertura. Não ententotal desprezo por todos os outros médicos e
demos o comportamento das ARS, e designapela sociedade civil.
damente o comportamento da ARS do Norte,

altamente prejudicial aos direitos e legítimos
interesses dos candidatos e em especial dos
da região norte.
Neste contexto, agravado pelas indecorosas
condições de trabalho, não é difícil de entender porque é que existem cada vez mais
médicos a optarem pela emigração ou pelo
sector privado, com todas as consequências
negativas conhecidas para o serviço público
de saúde. De resto, com esta desorganização
de concursos e contratações, dificilmente se
conseguem colmatar as carências existentes
no nosso país.
O CRN e o CNMI reclamam equidade e respeito
nos concursos médicos, e nomeadamente:
1. Que a ARS do Norte proceda de imediato à
publicação da afectação das vagas atribuídas às respectivas unidades de saúde, bem
como a abertura do respectivo procedimento de recrutamento por especialidade;
2. Que a ACSS tenha uma intervenção eficaz
no sentido de garantir que os actuais procedimentos de recrutamento de âmbito
regional sejam concluídos com a decisão
da aceitação do lugar ao mesmo tempo em
todas as ARS, de forma a que os médicos
possam escolher em consciência o seu futuro local de trabalho.
3. Que os concursos passem a ser de âmbito nacional, institucionais, abertos, com
júris sem conflitos de interesse e com critérios de avaliação definidos e publicados
previamente.
O CRN e o CNMI, no limite das suas competências, tudo farão para defender a equidade
e o respeito nos concursos médicos, de forma
a preservar os direitos dos doentes e evitar o
prejuízo pessoal e profissional que pode representar para os jovens médicos.
Porto, 24 de Agosto de 2015
O Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos
O Conselho Nacional do Médico Interno
Repercussão na Comunicação Social

25.AGO.2015

Aceda ao vídeo da notícia
directamente através do código QR
ou vá a www.nortemédico.pt

10

Destaque: Concursos Médicos
cumpridos os prazos estipulados nos despachos
nem devidamente regulados os tempos dos procedimentos dos concursos”, “os potenciais conflitos de
interesse, nomeadamente ao nível da constituição
dos júris e da definição de critérios de avaliação” e a
“manutenção do princípio aberrante dos concursos
regionais ‘fechados’”. Uma situação que o presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, classificou
de “desorganização selvática” e que urgia corrigir.
Na ocasião, como denunciava o referido comunicado, e relativamente aos concursos de MGF, a ARS
do Norte ainda estava na fase das entrevistas de
avaliação (exames), enquanto a ARSLVT já estava
a convocar os jovens especialistas para confirmar a
aceitação do lugar e realizar os respetivos contratos.
E no concurso relativo às especialidades hospitalares e Saúde Pública, a ARS do Norte continuava
sem ter publicado a afetação das vagas atribuídas às
respetivas unidades de saúde, bem como a abertura
do procedimento de recrutamento por especialidade. O comunicado terminava reclamando que
isso fosse feito de imediato, bem como uma intervenção da ACSS no sentido de garantir que os procedimentos de recrutamento de âmbito regional em
curso fossem concluídos com a decisão da aceitação
do lugar ao mesmo tempo em todas as ARS, “de
forma a que os médicos possam escolher em consciência o seu futuro local de trabalho”. Finalmente
era reclamado que os concursos passassem a ser de
“âmbito nacional, institucionais, abertos, com júris
sem conflitos de interesse e com critérios de avaliação definidos e publicados previamente”.

COMUNICADO DO CNE
[27 agosto 2015]

A 27 de agosto o Conselho Nacional Executivo
(CNE) da Ordem dos Médicos vem também tomar
uma posição pública sobre esta mesma matéria (ver
caixa). É reconhecido que os concursos para colocação dos jovens especialistas em MGF estavam a
“decorrer a ritmos e com regras diferentes
nas várias ARS, com implicações sérias
na colocação dos candidatos” e recordado
que a Ordem dos Médicos “tem contestado desde o seu início o modelo sob o
qual se realizam este tipo de concursos”,
considerado “ilegal, inconstitucional, gerador de profundas injustiças, potenciador
de alegados favorecimentos”. Em particular era destacada a “revolta enorme entre
muitos candidatos com a forma estranha”
como estavam a decorrer algumas entrevistas e o grande peso das mesmas (de
20 ou 30%), o que alterava “em muito e
sem qualquer explicação os resultados dos
exames nacionais efetuados poucos meses
antes, lesando uns e beneficiando outros”.
A OM prometia que “nos casos extremos
e inequivocamente antiéticos” seriam feitas participações à Provedoria de Justiça e
abertos processos disciplinares aos médicos membros dos Júris.

Comunicado do
Conselho Nacional
Executivo da Ordem
dos Médicos
[27 AGO 2015]

O

s concursos para colocação dos jovens
especialistas em Medicina Geral e Familiar estão a decorrer a ritmos e com
regras diferentes nas várias ARS, com implicações sérias na colocação dos candidatos e evidenciando um total desrespeito pelos jovens
especialistas.
A Ordem dos Médicos tem contestado desde o
seu início o modelo sob o qual se realizam este
tipo de concursos, que é ilegal, inconstitucional,
gerador de profundas injustiças, potenciador de
alegados favorecimentos e que tem impulsionado muitos médicos para a emigração, completamente saturados de tanta desconsideração, iniquidade e baixos salários.
Infelizmente, revelando um completo desnorte
e uma extrema insensibilidade, o Ministério da
Saúde nada tem feito para alterar o modelo
dos concursos, prejudicando profissionais e
doentes.
A acrescentar a esta confusão, pela qual é responsável um Ministério da Saúde com uma
péssima gestão de recursos humanos, há uma
revolta enorme entre muitos candidatos com
a forma estranha como estão a decorrer algumas entrevistas e o peso de 20 ou 30% das
mesmas, que altera em muito e sem qualquer
explicação os resultados dos exames nacionais
efectuados poucos meses antes, lesando uns e
beneficiando outros.
A Ordem dos Médicos pretende continuar
a combater esta situação pelo que vem apelar a todos os jovens candidatos ao presente
concurso (e a outros concursos, independentemente da especialidade) que se sintam prejudicados de alguma forma e por uma qualquer
razão que comuniquem por email à Ordem dos
Médicos as circunstâncias específicas do seu
concurso, elencando os membros do Júri, a data
e o local da realização das entrevistas, o conteúdo da entrevista e as classificações dos candidatos no exame nacional da especialidade e na
referida entrevista regional.
A Ordem dos Médicos respeitará o sigilo quanto
à identidade dos colegas que efectuarem essa
comunicação. Coligindo as informações recebidas e caso se justifique, será assumida uma
posição pública sobre as circunstâncias dos
concursos.
Nos casos extremos e inequivocamente anti-éticos serão enviadas participações à Provedoria de Justiça, solicitando a sua intervenção,
à semelhança do que já se fez noutros concursos, e serão abertos processos disciplinares aos
membros dos Júris.
Ordem dos Médicos,
Lisboa, 27 de Agosto de 2015.
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É lamentável
que os
concursos médicos
continuem a não ser
transparentes, a ter
desigualdades nos
critérios e a funcionar
em tempos diferentes”

miguel guimarães

CONFERÊNCIA DE
IMPRENSA
[15 setembro 2015]

28 jovens
especialistas de
MGF ficam sem
colocação e 50 mil
utentes do Norte
sem médico de
família

O momento central desta intervenção do CRNOM ocorreu no
dia 15 de setembro. No mesmo
dia em que se cumpriam 36 anos
do SNS, o CRNOM deu voz a
28 jovens médicos de família do
Norte que não obtiveram colocação no concurso aberto pela tutela. Em conferência de imprensa
realizada na SRNOM, o grupo
de especialistas explicou que na
origem desta situação esteve um
intervalo temporal no cumprimento do Despacho 5471-A/2015
pelas várias ARS, o que obrigou
a que médicos que já estavam a
assumir funções clínicas e listas
de utentes no Norte fossem colocados noutras zonas do país.
Esta questão, explicou Sílvia Carvalho, porta-voz do grupo de médicos afetados, foi particularmente penalizadora
para os colegas da região Norte: “Fomos, de certa
forma, pressionados a escolher algumas ARS em
detrimento daquela a que já estamos vinculados,
estando a assumir uma lista de utentes carenciados.
No final, com este concurso, cerca de 50 mil utentes
vão ficar sem médico de família”. Também André
Ribas Ribeiro, especialista em Medicina Geral e Familiar, expressou o descontentamento gerado por
este processo de recrutamento, que em última análise, lembrou, irá resultar no encerramento de um
conjunto de Unidades de Saúde Familiar (USF). “Na
minha USF [Longara Vida, em Felgueiras], somos
apenas seis médicos e, destes, três não vão ficar colocados neste concurso. Isto significa que a unidade
vai deixar de ter recursos humanos para cumprir o
seu compromisso assistencial. Ou seja, vai fechar e
deixar 10 mil utentes sem médico de família”.
Ao todo, na região Norte, eram 102 médicos que
respeitavam os critérios de acesso a este concurso.
Mas a tutela disponibilizou apenas 74 vagas para as
diferentes unidades de cuidados de saúde primários. De acordo com Hugo Rodrigues, outro dos recém-especialistas afetados pelo concurso, estes lugares “não representam as verdadeiras necessidades
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Secção Regional do Norte

Gabinete de Comunicação

comunicação@nortemedico.pt

Nota de Imprensa 14/09/2015

Concursos médicos – Medicina Geral e
Familiar (MGF)

Jovens especialistas, utentes
e SNS prejudicados pelo
Ministério da Saúde

Os concursos de colocação de jovens médicos
especialistas de MGF no Serviço Nacional de
Saúde (SNS) continuam a gerar graves injustiças. Uma situação para a qual atempadamente o Conselho Regional do Norte da Ordem
dos Médicos alertou os responsáveis políticos
e a comunicação social.
A ausência de um concurso único a decorrer a
nível nacional e de regras objectivas e transparentes, levou a que os concursos organizados a nível regional através das respectivas
ARS decorram a diferentes ritmos, o que está
a prejudicar os jovens médicos que terminaram a sua formação especializada e pretendem entrar no SNS.
No concurso determinado pelo despacho
5471-A/2015, quase três dezenas de jovens
médicos de família, que desde há cerca de 6
a 18 meses asseguram listas de 1900 utentes
em centros de saúde da ARS do Norte, vão ficar excluídos do SNS.
Se a situação não for de imediato invertida
pela tutela, o SNS vai perder mais 28 jovens
médicos de MGF, deixando mais de 50 mil
utentes sem médico de família atribuído e
pelo menos 16 Unidades de Saúde Familiar
(USF’s) com a sua actividade seriamente afectada, ou mesmo em risco de encerrar.
Estas e outras situações vão ser publicamente
denunciadas amanhã em Conferência de Imprensa promovida pelos jovens especialistas
de Medicina Geral e Familiar, pela Ordem dos
Médicos do Norte e pela USF-AN.
A Conferência de Imprensa realiza-se às 10
horas do dia 15 de Setembro na Sala Braga, no
Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Na parte final da Conferência de Imprensa estarão disponíveis para conversar com os jornalistas presentes alguns jovens especialistas
de MGF afectados pela falta de equidade destes concursos. […]

de médicos nesta região” e os concursos continuam
a apresentar “diversas irregularidades”, nomeadamente o facto de “não serem nada sincronizados”.
Para Henrique Botelho, dirigente do Sindicato dos
Médicos do Norte e da Associação Nacional de USF
(USF-AN), este processo “está a ser conduzido incompetentemente” e constitui “um rude golpe para
50 mil cidadãos que, desde abril, tinham atribuído um médico de família e deixaram de ter”. Já o

presidente do CRNOM, Miguel Guimarães, lamentou que, num dia de celebração do SNS, “os concursos médicos continuem a não ser transparentes,
a ter desigualdades nos critérios e a funcionar em
tempos diferentes”. “Como consequência imediata
deste concurso, 16 USF vão ter muitas dificuldades
no seu funcionamento e algumas delas correm o
risco de encerrar”, sublinhou Miguel Guimarães.
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«Solução urgente precisa-se»

Na minha USF
somos apenas
seis médicos e, destes,
três não vão ficar
colocados”

andré ribas

Nestas condições,
os colegas
preferem sair do SNS
e eventualmente
emigrar”

sílvia carvalho

É um rude golpe
para 50 mil
cidadãos que, desde
abril, tinham atribuído
um médico de família”

henrique botelho

Apelo ao
bom senso do
ministro da Saúde, no
sentido de corrigir de
imediato esta situação”

miguel guimarães

É necessário
garantir a
contratação de todos
os médicos de família,
evitando o desperdício
destes jovens”

bernardo vilas boas

Na conferência de imprensa, o dirigente
recordou a “ambição” que Paulo Macedo
manifestou no início da legislatura de atribuir médico de família a todos os portugueses, para sublinhar o permanente desperdício de especialistas: “É na Medicina
Geral e Familiar (MGF) que a emigração
e a taxa de aposentação são mais elevadas”. De resto, o problema foi destacado
pela jovem especialista Sílvia Carvalho,
ao recordar que, perante este conjunto de
situações, “os colegas preferem sair do SNS
e eventualmente emigrar”.
Face à situação resultante deste concurso,
o presidente do CRNOM deixou um pedido expresso ao governo: “Apelo ao bom
senso do ministro da Saúde, no sentido de
corrigir de imediato esta situação e contratar com carácter de urgência todos os
médicos que estão na iminência de sair
do SNS”. Para Miguel Guimarães é necessário que Paulo Macedo “perceba que este
tipo de concursos está a afastar os médicos
de família do SNS”, lembrando que só ele
“tem o poder político para contrariar esta
realidade e não perder os
jovens médicos para fora
do serviço público”.
Também o presidente da
USF-AN apelou à “abertura urgente” de um novo
concurso de colocação
para os jovens médicos
especialistas em MGF, que
possa “complementar o
atual e garantir a contratação de todos os médicos de família, evitando o
desperdício destes jovens
e evitando a ‘implosão’ de
USF”. Bernardo Vilas Boas
considerou que o Despacho 5471-A/2015 “é mais
um exemplo de ausência
de uma verdadeira política
de gestão e valorização
dos recursos humanos na
saúde”. Numa posição que
foi subscrita pelo Conselho Regional do Norte, o
dirigente da associação
que representa os profissionais das USF’s defendeu
que só a abertura de um concurso uniformizado a
nível nacional pode corrigir as assimetrias que se
verificam na gestão de vagas ao nível regional. “Um
concurso com regras iguais para todos, conduzido
centralmente e com mapas de vagas adequados a
nível nacional, regional e local, levando em consideração nos seus critérios o local de formação dos
médicos”, especificou Vilas Boas.
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Para o presidente da USF-AN, “é fundamental que
se mantenha a aposta nas USF e que seja respeitado
o princípio da escolha mútua da equipa e do profissional”. “A criação e desenvolvimento das USF foi,
até hoje, a melhor resposta para que cada cidadão
e cada família em Portugal tenham um médico de
família”, acrescentou, recordando os números recentemente divulgados pela FNAM que apontam
para 386 mil o número de utentes sem médico de
família na região Norte, sem considerar os 102 médicos que concluíram a sua especialidade em Março
deste ano.
Desde o dia 15 de setembro, data em que se realizou
esta conferência de imprensa, não foram conhecidos quaisquer desenvolvimentos sobre o concurso.
A única reação da ARS Norte aos apelos deixados
pelo CRNOM e pelo conjunto de 28 jovens médicos de família foi divulgada pelo semanário Vida
Económica, onde é deixada a garantia de que “não
vai ser encerrada nenhuma USF” nesta região – incluindo a Longara Vida (CS Felgueiras), e “não serão
reduzidos os níveis de cobertura assistencial”.

COMUNICADO CONJUNTO
DO CRNOM/CNMI
[06 outubro 2015]

A persistência dos problemas motivou novo Comunicado conjunto do CRNOM e CNMI, a 6 de
outubro (ver caixa). “Os concursos de colocação
de jovens médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) continuam a registar graves
injustiças. Apesar de todos os apelos e intervenções,
continuam a não ser cumpridos os prazos estipulados nos despachos nem devidamente regulados os
tempos dos procedimentos dos concursos”, lê-se no

referido comunicado. Depois da “desorganização”
verificada no concurso para colocação dos especialistas em MGF, “continuamos a assistir a um desfasamento temporal inaceitável entre as diferentes
Administrações Regionais de Saúde para o concurso de colocação de médicos das especialidades
hospitalares e de Saúde Pública”. O comunicado
prossegue concretizando as diferentes situações:
“nas ARS do Alentejo e do Algarve já foram publicadas as listas ordenadas dos candidatos de várias
especialidades, pelo que em breve estes médicos serão chamados a assinar contrato nestas regiões. Na
ARS do Centro e na ARS de Lisboa e Vale do Tejo
as entrevistas de avaliação já estão a decorrer. Lamentavelmente, na ARS do Norte, nem o mapa de
vagas, nem o procedimento de recrutamento foram
ainda publicados, nem existe qualquer informação
explicativa sobre a matéria”.
O CRNOM e o CNMI salientam não entender o
comportamento da ARS do Norte, “que não só lesa
os legítimos interesses dos candidatos da região
Norte, como afeta negativamente as outras ARS,
na medida em que muitos jovens médicos acabam
por abandonar os concursos e sair do SNS”. E terminam repetindo as suas exigências: publicação
imediata da afetação das vagas e imediata abertura
dos procedimentos de recrutamento por especialidade; intervenção da ACSS no sentido de garantir a
simultaneidade da conclusão dos procedimentos de
recrutamento de âmbito regional; e que concursos
passem em definitivo a ser de “âmbito nacional,
institucionais, abertos, com júris sem conflitos de
interesse e com critérios de avaliação definidos e
publicados previamente”. Para que haja transparência, equidade e justiça.
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Comunicado do Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional do
Médico Interno
[06 OUT 2015]

Concursos médicos - Despacho
5952-A/2015

Esta situação obriga os médicos da região Norte a concorrer a outras regiões, comparecer a entrevistas e terem
que decidir a aceitação do lugar sem que a ARS do Norte
tenha sequer publicado o respetivo aviso de abertura.
Adicionalmente, cria desmotivação e incerteza profissional e familiar junto dos jovens médicos, fazendo com
que muitos destes profissionais tenham já emigrado para
outros países ou tenham assinado contrato no sector
privado da Saúde.
Desta forma, o SNS continua a perder profissionais altamente qualificados.
Esta política selvagem contribui para a fuga de recursos
humanos do SNS, comprometendo a assistência à população e a qualidade da formação de novos médicos.
s concursos de colocação de jovens médicos esNão entendemos o comportamento da ARS do Norte,
pecialistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS)
que não só lesa os legítimos interesses dos candidatos
continuam a registar graves injustiças. Apesar
da região Norte, como afeta negativamente as outras
de todos os apelos e intervenções, continuam a não ser
ARS, na medida em que muitos jovens médicos acabam
cumpridos os prazos estipulados nos despachos nem
por abandonar os concursos e sair
devidamente regulados os tempos dos
do SNS.
procedimentos dos concursos, o que oriEsta situação
A Ordem dos Médicos do Norte e
gina incerteza no futuro profissional dos
obriga os
o Conselho Nacional do Médico
jovens médicos e põe em causa a capaciInterno vêm mais uma vez exigir
dade assistencial das instituições do SNS.
médicos da região Norte
equidade e respeito nos concursos
Os procedimentos continuam a ser dea concorrer a outras
médicos, e nomeadamente:
senvolvidos a nível regional (ARS), sem
regiões, comparecer a
Que a ARS do Norte proceda de imecoordenação central efetiva, o que tem
entrevistas e terem que
diato à publicação da afetação das
conduzido a situações dramáticas com
decidir a aceitação do
vagas atribuídas às respetivas uniconsequências negativas para os doendades de saúde, bem como a abertes e os jovens médicos, com reflexos já
lugar sem que a ARS
tura do respetivo procedimento de
conhecidos no SNS.
do Norte tenha sequer
recrutamento por especialidade;
Depois da desorganização verificada no
publicado o respetivo
Que a ACSS tenha uma intervenção
concurso determinado pelo despacho
aviso de abertura.
eficaz no sentido de garantir que
5471-A/2015, conducente à colocação
os atuais procedimentos de recrudos médicos especialistas em medicina
Adicionalmente, cria
tamento de âmbito regional sejam
geral e familiar, continuamos a assistir
desmotivação e incerteza
concluídos com a decisão da aceitaa um desfasamento temporal inaceitáprofissional e familiar
ção do lugar ao mesmo tempo em
vel entre as diferentes Administrações
junto dos jovens médicos,
todas as ARS, de forma a que os méRegionais de Saúde para o concurso de
dicos possam escolher em conscicolocação de médicos das especialidafazendo com que muitos
ência o seu futuro local de trabalho.
des hospitalares e de Saúde Pública (dedestes profissionais
Que os concursos passem a ser de
terminado pelo despacho 5952-A/2015).
tenham já emigrado para
âmbito nacional, institucionais,
Na verdade, nas ARS do Alentejo e do
outros países ou tenham
abertos, com júris sem conflitos
Algarve, em Junho, foram publicadas as
de interesse e com critérios de
vagas por especialidade e local de trabaassinado contrato no
avaliação definidos e publicados
lho e concretizada a abertura do respesector privado da Saúde.
previamente.
tivo procedimento de recrutamento por
A Ordem dos Médicos do Norte, no
especialidade, na ARS do Centro os prolimite das suas competências, tudo
cedimentos aconteceram em Julho e na
fará para defender a equidade e o
ARS de Lisboa e Vale do Tejo em Agosto.
respeito nos concursos médicos, de forma a preservar
Nas ARS do Alentejo e do Algarve já foram publicadas as
os direitos dos doentes e a qualidade do SNS e evitar o
listas ordenadas dos candidatos de várias especialidades,
prejuízo pessoal e profissional que pode representar para
pelo que em breve estes médicos serão chamados a assios jovens médicos e para os doentes.
nar contrato nestas regiões. Na ARS do Centro e na ARS
de Lisboa e Vale do Tejo as entrevistas de avaliação já esPorto, 6 de Outubro de 2015
tão a decorrer. Lamentavelmente, na ARS do Norte, nem
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
o mapa de vagas, nem o procedimento de recrutamento
foram ainda publicados, nem existe qualquer informaO Conselho Nacional do Médico Interno. n
ção explicativa sobre a matéria.

Ordem dos Médicos do
Norte e Conselho Nacional
do Médico Interno reclamam
uma resposta urgente da
ARS Norte

O
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Visitas a
instituições
de Saúde
CRNOM no terreno
para avaliar problemas
no funcionamento de
algumas instituições
de Saúde

Na sequência

de algumas de-

núncias, o Conselho

Regional do Norte da Ordem

dos Médicos visitou, juntamente

com os sindicatos do setor, algumas
instituições de Saúde para averiguar

os problemas existentes. Entre outras
deficiências, no rescaldo das visitas,

trouxe-se a público que a falta de profissionais coloca o Hospital São Pedro

de Vila Real em risco de colapso, que a

ausência de informação sobre a transição da gestão do Hospital de Santo

Tirso para a Santa Casa da Misericórdia estava a causar grande instabilidade na unidade e, após uma vi-

sita simbólica a USF de Arca d’Água,
que a ARS Norte está a bloquear a

transição das USF do modelo A para o
modelo B, ainda que com autorização
da tutela.
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Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

VISITA AO
HOSPITAL
SÃO PEDRO
DE VILA
REAL

FALTA DE
MÉDICOS LEVA
“ATIVIDADE
CIRÚRGICA A
REDUZIR DE
FORMA BRUTAL”
O Conselho Regional do Norte da Ordem

dos Médicos (CRNOM) fez-se acompanhar
dos sindicatos médicos para visitar o

Hospital São Pedro de Vila Real e alertou

para o possível risco de colapso decorrente
da incapacidade de fixar médicos no

CHTMAD, em especial anestesiologistas.
Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Falta de médicos levam Ordem e
sindicatos ao hospital de Vila Real

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), o Sindicato Independente dos Médicos
(SIM) e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) realizam na próxima segunda-feira, dia 20 de Julho, uma
visita ao hospital de São Pedro (Vila Real), com o intuito de avaliar as insuficiências e deficiências desta unidade, sede do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro (CHTMAD).
As queixas que têm sido informalmente apresentadas configuram uma situação grave que pode estar a
colocar em causa a qualidade e o acesso aos cuidados
de saúde, com prejuízo sério da segurança dos doentes e da formação médica.

A falta de especialistas em Medicina Interna, Anestesiologia, Urologia, Otorrinolaringologia, e outras
especialidades, o adiamento sucessivo de intervenções cirúrgicas, a sobrecarga de trabalho no serviço
de urgência, a dificuldade em manter a qualidade da
formação em alguns internatos médicos, são entre
outras, situações que podem comprometer de forma
prolongada toda a estrutura funcional do CHTMAD.
No final da visita, pelas 12 horas, os representantes do
CRNOM, SIM e SMN irão prestar declarações à Comunicação Social presente no local.

Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser solicitados ao Gabinete de Comunicação da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

A

fixação de médicos no Interior do país
continua a ser um problema com prejuízos diretos ao utente. Em Vila Real, de
acordo com o presidente do CRNOM,
Miguel Guimarães, a “situação é crítica”, em especial devido à falta de internistas e anestesiologistas,
que conduz a adiamentos de tempos de cirurgia na
ordem dos 40%.
Com o intuito de tentar entender a situação que
leva à falta de especialistas em vários serviços do
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
(CHTMAD) – composto pelo Hospital Dom Luiz I,
em Peso da Régua, Hospital São Pedro de Vila Real,
Unidade Hospitalar de Chaves e Unidade Hospitalar de Lamego – o CRNOM realizou a 20 de julho
uma visita ao Hospital São Pedro de Vila Real, em
conjunto com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e Sindicato dos Médicos do Norte (SMN/
FNAM) (ver caixa com Nota de Imprensa a anunciar a realização da visita).
Numa reunião com a direção do Hospital que precedeu a visita, José Joaquim Costa, diretor clínico,
deu conta da “dificuldade em cumprir missão por
falta de profissionais”. O CHTMAD deveria ter no
mínimo 41 anestesiologistas, no entanto, à data
da visita, contava apenas com 18, o que leva “a fechar tempos cirúrgicos todos os dias”, como explicou a diretora do serviço, Margarida Faria. Só
desde janeiro de 2014 saíram nove especialistas,

Miguel Guimarães, presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, disse à
Lusa que têm chegado a esta estrutura “várias
queixas informais” relativamente ao CHTMAD.
Preocupada a Ordem, juntamente com os sindicatos
dos médicos, está a agendar uma visita, para em breve,
aos três hospitais do centro hospitalar (Vila Real, Chaves e Lamego) para se inteirar da “real situação” que
vive a unidade de saúde.
“Não podemos continuar a aceitar que perante uma
situação que aparentemente está irregular o Ministério da Saúde não faça nada. Os anestesistas estão a sair
porque estão a abrir vagas em outros sítios, ou seja, não
há uma política de contratação que permita que as pessoas se fixem em determinados sítios”, salientou.

sete deles por rescisão de contrato. “Perdi metade da
equipa, perguntem-me como não fechei salas todos
os dias”, continuou.
Por consequência, outras especialidades são
afetadas, desde a Cirurgia Geral à Urologia,
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casos de hérnias, varizes,
vesículas, etc, o que, como
constatou o presidente do
CRNOM, “cria desigualdades no sistema”.

“Vesti a camisola
do SNS e custa-me
muito ver isto cair
como um baralho
de cartas”
trigo faria

Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Ortopedia.
Para além da ausência de capacidade pelo insuficiente número de anestesiologistas, na visita ao
serviço de Cirurgia Geral, constatou-se também a
influência da simultânea falta de enfermeiros. 75%
dos doentes estão em risco de sair das listas de espera cirúrgicas, tendo possivelmente de ser operados fora do Hospital. Como elucidou o cirurgião
Pereira Oliveira, são operados os casos prioritários,
tumores malignos, deixando para segundo plano

Também na Medicina Interna a situação deixa bastante a desejar, todavia, registaram-se melhorias com
a contratação de cinco especialistas, tendo em conta
que há um ano a situação
era “crítica”. Ainda assim,
os serviços de Medicina
estão com taxas de ocupação de 110/120%, o que na
opinião do médico Trigo
Faria “é a não gestão de
um serviço de Medicina”.
“A taxa de ocupação do
serviço para ser governável
tem de andar nos 75/80%”,
contrapôs.
“Há três urgências diferenciadas com Medicina
Interna, mas depois não
há médicos ou não pagam
o justo”, acrescentou, referindo-se às horas extraordinárias. “Há médicos que
querem estar aqui e ficar cá, mas não há condições,
é preciso uma rede hospitalar séria”, defendeu.
A representante do SMN/FNAM, Merlinde Madureira, relembrou que para além dos custos de transporte, para quem vive fora da localidade, “é mais
caro viver no interior”. Frisou, porém, que apesar
de ser necessário haver incentivos, oferecer vencimentos acima da tabela de preços “cria distorções”,
uma vez que se trata de uma resolução a nível local,
quando deveria vir do poder central. “Hoje a situação é gravíssima” e “corre o risco de não responder
à contratualização”, afirmou.
A política de contratações foi criticada pelas três
organizações, nas palavras de Miguel Guimarães,
“a sucessiva desregulamentação dos concursos está
a prejudicar claramente os centros hospitalares de
segunda linha em detrimento dos hospitais dos
grandes centros urbanos”. Fernando Pereira, em representação da administração do Hospital, explicou
que apesar de “pagar mais” não resolver a situação
não houve outra hipótese na mesa e que o serviço
de Anestesiologia se mantém devido a tal incentivo.
Mostrou-se, no entanto, preocupado com a possibilidade de “entrar numa escalada semelhante da
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de há anos”. Recordou “A sucessiva
também que o centro desregulamentação
hospitalar em questão
dos concursos
“é o mais complexo
do país” pela distân- está a prejudicar
cia física, exigências claramente os
diferentes e carências centros hospitalares
regionais, que o le- de segunda linha
vam a ter “custos por em detrimento
doente unitário muito
dos hospitais dos
superiores”.
Importante notar que grandes centros
não existem trans- urbanos”.
portes públicos entre miguel guimarães
Lamego e Vila Real e
que enquanto a distância entre as unidades do Centro Hospitalar de São João, por exemplo, ronda os 10km, no
CHTMAD pode chegar aos 100km. “Há um capital
de queixa real”, advertiu, aludindo também à questão económica. Como acrescentou a sindicalista
do SIM, Manuela Dias, há um duplo prejuízo associado ao modelo de financiamento e ao simultâneo
aperto orçamental, considerando-o “a crónica de
uma morte anunciada”. Manuela Dias sublinhou
que o hospital tem novas facilidades tecnológicas
e científicas aliciantes e “áreas de referência muito
importantes”, mas que “estão a ficar descapitalizadas nos seus recursos”. Apesar de o Centro Hospitalar ter piorado no que diz respeito a prazos de
pagamento a fornecedores, mesmo assim continua
entre os quinze melhores. n
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VISITA AO
HOSPITAL DE
SANTO
TIRSO

CRNOM E
SINDICATOS
DENUNCIAM
“INSTABILIDADE”
Falta de profissionais de saúde,
equipamentos e ausência de

informação sobre a devolução da

gestão desta unidade para a Santa

Casa da Misericórdia foram alguns dos
problemas constatados na visita do
CRNOM, SMN/FNAM e SIM.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Nuno Almeida

A

pós o anúncio, no final de 2014, de devolução da gestão da Unidade Hospitalar
de Santo Tirso, pertencente ao Centro
Hospitalar do Médio Ave, à Santa Casa
da Misericórdia, o clima sentido na unidade é de
“instabilidade” e “desconfiança”. O presidente do
Conselho de Administração, Américo dos Santos
Afonso, denunciou, aquando da visita do CRNOM
e sindicatos do setor a 31 de julho, “falta de transparência no processo” pela ausência de comunicação
com a administração e com a autarquia.
“Até ao momento nunca fomos ouvidos. Estamos
numa tentativa constante junto do Ministério de
obter informações sobre este processo”, asseverou
o vereador da Saúde na autarquia de Santo Tirso,
Alberto Costa.
Trata-se de um processo “confuso”, “com pouco
histórico” e de evolução lenta, pelo que ficam em
aberto uma possível absorção por Famalicão e a
perda de especialidades, questões que vieram a público devido a esta visita. No final, o presidente do
CRNOM advertiu que “se conjugada a passagem
para Misericórdia e a Portaria 82/2014” pode ser
colocada em causa a continuidade das consultas
externas das especialidades de cardiologia, obstetrícia, oftalmologia, oncologia médica, otorrinolaringologia, pneumologia e pedopsiquiatria.
Mas verificaram-se problemas já bem presentes
como a falta de “cerca de uma dezena” de clínicos,
que leva por vezes a que os médicos vejam doentes
de outras especialidades e a que o período noturno
esteja desfalcado e dependa da Unidade Hospitalar
de Vila Nova de Famalicão no caso das cirurgias
e urgências mais complexas, funcionando apenas
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Hospital de Santo Tirso - CHMA

Transferência de gestão para
Misericórdia leva Ordem e
sindicatos ao Hospital de Santo Tirso
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), o Sindicato Independente dos Médicos
(SIM) e o Sindicato dos Médicos do Norte (SMN) realizam amanhã, dia 31 de Julho de 2015, uma visita ao
Hospital de Santo Tirso (Centro Hospitalar do Médio
Ave), com o intuito de avaliar as insuficiências e deficiências desta unidade bem como os problemas que
ali se vivem face à iminente transferência da gestão
desta unidade para a Santa Casa da Misericórdia de
Santo Tirso.
De acordo com as informações recolhidas pelas três
estruturas, são vários os problemas que se vivem actualmente neste hospital, uma vez que existem queixas quanto à falta de profissionais no período nocturno, bem como uma elevada dependência do hospital
de Famalicão no caso das cirurgias e urgências mais
complexas.
Há igualmente problemas ao nível do cancelamento
de investimentos na requalificação do hospital, o que
tem contribuído para o degradar das instalações do
Hospital de Santo Tirso.
CRNOM, SIM e SMN pretendem ainda perceber em
que ponto se encontra o processo de transferência de
gestão para a Misericórdia, de que forma está assegura
a manutenção de inúmeras valência e a prestação de
cuidados médicos de proximidade aos utentes do SNS
Os elementos das três estruturas prestam declarações à Comunicação Social presente no local por volta
das 12 horas.

Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser solicitados ao Gabinete de Comunicação da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

com um especialista e um clínico geral. “Sempre
que está em causa um meio sofisticado, isso acontece”, descreveu a presidente do Sindicato dos Médicos do Norte, Merlinde Madureira. Como deu
conta a administração, dos médicos com serviço de

urgência, onze são contratados, enquanto que
vinte trabalham como
prestadores de serviços
desvinculados.
“Os profissionais têm
medo e não concorrem
para esta unidade devido
a uma indefinição que
está a arrastar-se”, afirmou a representante do
Sindicato Independente
dos Médicos, Manuela
Dias.
Durante a visita, a diretora do serviço de Medicina Interna, Maria
Paula Batista, salientou
que “é difícil gerir estas
expetativas todas” e que
preocupa também os internos. Importante frisar
que este é o único serviço
que tem conseguido fixar alguns profissionais:
há oito em Santo Tirso e
dez em Famalicão. Anestesiologia e Cirurgia não
podem dizer o mesmo,
sendo que aquando da
abertura das vagas se
confrontaram com o não
preenchimento ou pedido de exoneração para
mudarem para o Hospital de Braga. Razões que
levam Santos Afonso a considerar fundamental
“apostar num vínculo profissional e relacional mais
precoce” e investir na formação dos jovens.
De acordo com o presidente do Conselho de Administração, não só os especialistas começam a
ter idade avançada e a pedir reforma antecipada,
também os equipamentos carecem de substituição, estando para breve a data de expiração. No entanto, a ausência de manutenção por vezes acelera
o processo, confrontando-se os profissionais com
quebras inesperadas: “Quando menos se espera
é quando muitas vezes mais incomoda”, afirmou
referindo-se a momentos de necessidade no bloco
operatório.
A direção do hospital destacou a “rivalidade indiscutível” entre Santo Tirso e Famalicão e sublinhou que, no seu entender, não fez sentido criar um
único Centro Hospitalar se agora, com a passagem
para a alçada da Misericórdia, é pedido que se dividam. É importante notar algumas divergências
dentro do próprio Centro Hospitalar do Médio Ave,
como o facto de um doente de Santo Tirso ou Trofa,
concelhos da Área Metropolitana do Porto, que
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Posição reafirmada em comunicado a 13 de agosto
pela câmara de Santo Tirso, onde avançou que,
após uma reunião com a Administração Regional
de Saúde do Norte (ARS-N) e com a Santa Casa da
Misericórdia, cujo processo é liderado pelo antigo
presidente do Conselho de Administração, alcançou a garantia de manutenção de “todas as especialidades, criando ainda a especialidade de cirurgia
vascular”, assim como do número de camas para o
Internamento de Medicina, Cirurgia e Ortopedia.
“O acesso da população ao hospital de Santo Tirso
far-se-á nas condições atuais, ou seja, no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A referenciação hospitalar e consultas externas dos doentes de
Santo Tirso passam a ser feitas diretamente para o
Porto, nomeadamente para o Hospital de S. João,
Maternidade Júlio Dinis e Instituto Português de
Oncologia”, lê-se na nota, ficando “garantida a independência” face à unidade de Famalicão.
A autarquia liderada por Joaquim Couto deixou
ainda o primeiro dia de 2016 como possível data
de entrada em vigor da transferência, no entanto o
contrato fica sujeito a uma possível renúncia caso
o próximo Governo “tenha um entendimento diferente”. n
Repercussão na Comunicação Social

fosse para Famalicão e seguisse
para o Hospital de Braga, não ser
ressarcido por não obedecer às
regras de rede de referenciação,
isto é, por os distritos serem diferentes e as redes de referenciação não serem homogéneas.
Alberto Costa considerou ainda
importante referir que também
recorrem à unidade de Santo
Tirso doentes da Trofa, servindo
cerca de 15.000 habitantes, número semelhante à
população de Famalicão: “Seria de esperar que o
investimento feito nesta unidade fosse de 50% mas
é de 35%”, criticou.

RTP INFORMAÇÃO. 31/07/2015

PORTO CANAL. 31/07/2015

ANTENA 1. 31/07/2015

CORREIO DA MANHÃ. 31/07/2015

PAÍS AO MINUTO. 31/07/2015

SAPO. 31/07/2015

PÚBLICO. 01/08/2015

NOTÍCIAS DE SANTO TIRSO. 01/08/2015

JORNAL DO AVE. 05/08/2015

PORTO CANAL. 13/08/2015

DESENVOLVIMENTOS POSTERIORES
No rescaldo das denúncias feitas pelo CRNOM,
sindicatos médicos e autarquia, na mesma data,
o ministro da Saúde, Paulo Macedo, assegurou à
margem de uma cerimónia em Vila Verde que a
transferência não iria implicar despedimentos e
que as valências da unidade seriam “mantidas ou
aumentadas”.

Aceda aos vídeos e podcasts das notícias
directamente através do código QR ou vá
a www.nortemédico.pt
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VISITA À
USF DE ARCA
D’ÁGUA

CRNOM ACUSA
ARS-NORTE DE
BLOQUEAR O
DESENVOLVIMENTO
NATURAL DAS USF
O Conselho Regional
do Norte da Ordem

dos Médicos, Sindicato
Independente dos
Médicos (SIM) e

Sindicato dos Médicos

do Norte (SMN/FNAM)

visitaram a Unidade de Saúde Familiar de
Arca d’Água enquanto exemplo das USF

modelo A com parecer técnico aprovado

para transitar para modelo B, em situação
pendente sem justificação.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

P

ara o ano corrente foi
aprovada a transição
de 18 Unidades de
Saúde Familiar do
modelo A para B, oito delas
respeitantes à região Norte. No
entanto, a Administração Regional de Saúde Norte apenas
homologou a passagem de seis
das dez candidatas, razão que
levou o CRNOM, SMN/FNAM
e SIM a visitar simbolicamente
a 14 de agosto a USF de Arca
d’Água, uma das unidades em
situação pendente ainda que
com parecer técnico aprovado,
sendo as restantes Vale do
Vouga, São Lourenço e Hygeia
(Felgueiras).
“O desenvolvimento natural das USF não está a
acontecer e isso tem óbvios prejuízos não só para os
próprios profissionais de saúde, que se organizam
e veem as suas expetativas perante este trabalho
defraudadas, mas também para os doentes”, afirmou em conferência de imprensa o presidente do
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Cuidados de Saúde Primários

Ordem e Sindicatos Médicos visitam
amanhã USF de Arca d’Água
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) teve conhecimento que a transição de Unidades de Saúde Familiares (USF) do modelo A para
modelo B, de acordo com a quota anual atribuída por
despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e da
Saúde, está a ser parcialmente bloqueada pelo Conselho Directivo da ARS Norte.
A reforma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP),
iniciada há vários anos, permitiu melhorar de forma
substancial a qualidade da medicina em Portugal.
Para isso muito contribuiu não só a organização dos
profissionais de saúde em USF, o que possibilitou a
existência de procedimentos consensualizados, com
contratualização de resultados e uma cobertura de
maior proximidade e acessibilidade das respectivas
populações, como o continuado empenho de muitos
Médicos de Família organizados em UCSPs, com repercussões evidentes nos indicadores de saúde.
Sendo os Cuidados de Saúde Primários considerados unanimemente o pilar fundamental do SNS, o
seu desenvolvimento, os resultados assistenciais e
a satisfação dos profissionais envolvidos devem ser
incentivados, independentemente do modelo gestionário e organizacional (UCSP ou USF) escolhido pelos
próprios médicos.
Esses modelos não podem ser estanques nem imutáveis, havendo sempre que propiciar a profissionais e a
utentes utilizadores iguais condições de trabalho e de
conforto, e respeitando sempre as “regras do jogo”, e
nunca as alterando a meio dele.
Não se compreende que haja uma discriminação de
grupos profissionais que, organizados em USF modelo A e durante dois anos, se sujeitaram a procedimentos e avaliações repetidas com vista à transição para
USF modelo B e às suas vantagens remuneratórias.
Tendo esses grupos recebido da Equipa Regional de
Apoio (ERA) um Parecer Técnico positivo em 2014,
preencheriam as condições para transitarem para
modelo B.
Ao serem colocadas na situação de terem que esperar
por mais avaliações e “estudos”, com a agravante de
idêntica atitude não ter sido tomada relativamente a
idênticos grupos que, tendo recebido Parecer Técnico
positivo em 2013, aguardavam igualmente pela transição, foram discriminados negativamente.
Com uma decisão não explicitada e não fundamentada, criou-se uma situação de inadmissível injustiça.
Se o Ministério da Saúde e o CD da ARS Norte querem
obstaculizar o funcionamento de USFs de modelo B,
que tenham a honestidade de publicamente o dizerem e de explicarem as razões para essa opção.
Por tudo isto, o CRN e os Sindicatos Médicos (SIM e
SMN/FNAM) visitam simbolicamente a USF de Arca
d’Água - uma das USF modelo A que, preenchendo
as condições para transitarem para modelo B, viram
a sua justa pretensão adiada - no próximo dia 14 de
Agosto pelas 09h30.
No final da visita será realizada uma conferência de
imprensa com os elementos das três estruturas representativas dos médicos nas instalações da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos (Rua Delfim
Maia, 405, junto ao Jardim de Arca d’Água).
As declarações aos jornalistas presentes na SRNOM
irão ocorrer às 11h30m. […]

“Não se
compreende
que haja uma
discriminação
de grupos
profissionais que,
organizados em
USF modelo A e
durante dois anos,
se sujeitaram a
procedimentos
e avaliações
repetidas com vista
à transição para
USF modelo B e às
suas vantagens
remuneratórias.”

Conselho Regional
do Norte da Ordem
dos Médicos, Miguel
Guimarães, acrescentando que as USF
modelo B têm amplas
vantagens em termos
de indicadores de
saúde, sendo claramente mais custo-efetivas que as unidades
clássicas, como constatam vários estudos,
entre eles o “BI das
USF”, conduzido pela
USF-AN em parceria
com o Ministério da
Saúde.
As USF modelo B são,
como explicou o representante do SindiCRNOM. 18/07/2015
cato dos Médicos do
Norte, Henrique Botelho, “na sua formulação e forma de organização, o verdadeiro modelo
das USF, como foram pensadas no final da década
de 90 e operacionalizadas depois de 2006”. O modelo A destina-se assim à “aprendizagem” e tende na
sua evolução natural para o modelo B, onde a exigência contratualizada a nível de objetivos é maior,
o nível de autonomia é mais responsabilizante e o
sistema de remuneração dos médicos é um sistema
misto que incorpora a remuneração básica fixa, que
é mais baixa que a da carreira presente no modelo
A, mas também uma componente sensível ao desempenho. É exatamente por ser um modelo mais
barato mas que gera mais satisfação que é o modelo
recomendado pelo memorando da Troika, por estabelecer maior proximidade com os utentes.
“É estranho que um governo que em certas medidas tenha sido acusado de ter ido além da Troika,
nesta matéria, de acesso aos cuidados primários,
neste caso específico ao nível das USF, tenha ficado
claramente aquém dessa própria recomendação”,
reiterou Henrique Botelho.
Nas palavras do sindicalista do SIM, Hugo Cadavez,
“o que se vem verificar é que as regras são alteradas
(...) no fim do jogo”, partilhando a visão das outras
duas estruturas.
O presidente do CRNOM afirmou ainda que esta
situação desmotiva os profissionais, e aproveitou
para enumerar alguns fatores que estão a perturbar
a resposta da Medicina Geral e Familiar, entre eles
a questão dos concursos que estão a ser realizados
“de forma absolutamente inaceitável”, com cada
ARS a determinar diferentes períodos de concursos
regionais. De acordo com Miguel Guimarães, este
tipo de situações tem um impacto forte no número
de médicos a emigrar e a ponderar essa hipótese,
assim como no crescimento das reformas antecipadas, o que conduz a problemas na atribuição dos
médicos de família aos utentes. n
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“Não conseguimos
perceber, tendo a ministra
das Finanças autorizado a
passagem de oito [USF do
modelo A para o modelo
B] porque é que a ARSNorte não o fez”
Miguel Guimarães

Aceda aos vídeos e podcasts das notícias
directamente através do código QR ou vá
a www.nortemédico.pt

entrevista

Texto Nelson Soares
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ENTREVISTA A
MIGUEL GUIMARÃES

Presidente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos e
Presidente Executivo do XVIII Congresso
Nacional de Medicina
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“É fundamental
enquadrar juridicamente
o acto médico,
como imperativo
constitucional”
“Acto médico” foi o tema esco-

(nortemédico) – Porquê a escolha do “acto médico” como
lhido para estimular o debate
tema central deste XVIII Conno XVIII Congresso Nacional de
gresso Nacional, organizado
Medicina, que a Secção Regional
pela SRNOM?
(Miguel Guimarães) – O acto médo Norte da Ordem dos Médicos
dico está intrinsecamente subjaacolhe e promove entre os dias 26
cente à relação médico-doente,
e 28 de Novembro. Na antevisão
relação ancestral e de confiança
mútua, com base na humanizado evento, Miguel Guimarães
ção e relação solidária entre duas
considera essencial recolocar o
pessoas: uma que procura ajuda
tema na agenda política nacional,
e a outra que foi e está preparada
para ajudar. Repare que muitos
em benefício da transparência e
doentes que recorrem ao seu
do melhor interesse dos doentes.
médico não têm propriamente
Sobre o programa, o presidente
uma doença e apresentam, muitas vezes, queixas ligeiras e dúvido Conselho Regional do Norte da
das que, após uma boa conversa
Ordem dos Médicos (CRNOM) descom o médico, ficam parcial ou
taca a riqueza e diversidade dos
totalmente sanadas. E esta relação requer tempo. O doente que
temas e protagonistas escolhidos.
nos procura quer ter a atenção
do médico e o tempo suficiente
e necessário para expor os seus
problemas.
Esta relação médico-doente tem
sido levianamente ignorada pelo
Ministério da Saúde e pela imensa maioria das várias instituições dele dependentes, nomeadamente
os hospitais e centros de saúde. E esta situação tem-se estendido do sector público ao grande sector
privado, onde os gestores de topo e intermédios
centram excessivamente as suas preocupações nos
números, no financiamento e nos lucros, em detrimento das pessoas. Não é por acaso que, nos
últimos anos, milhares de médicos emigraram ou se
aposentaram de forma antecipada.
Por outro lado, a indefinição jurídica sobre o acto
médico, contrariando um preceito constitucional
essencial, permite que outras pessoas e outros profissionais não médicos exerçam “medicina” sem

qualquer problema ou responsabilidade desde que
não se intitulem formalmente médicos. Nesta medida, os verdadeiros prejudicados são os doentes
que não estão preparados para distinguir o trigo do
joio. E são muitos. É, pois, fundamental informar
a sociedade civil e alertar os decisores políticos no
sentido da necessidade de enquadrar juridicamente
o acto médico, como imperativo constitucional,
como, de resto, já aconteceu com praticamente todas as outras profissões na área da saúde.
Que conteúdos e presenças destaca do programa
apresentado?
O Congresso tem, na minha opinião, um programa
muito rico e diversificado que abrange a quase totalidade das matérias relacionadas com a essência do
acto médico. Podemos dividi-lo em duas grandes
partes. Uma dedicada à discussão dos problemas
mais prementes relacionados com o acto médico,
como é o caso da humanização dos cuidados de
saúde ou a formação. A outra, em forma de conferências e com um carácter mais político, pretende
alertar a sociedade civil e os médicos para alguns
dos principais problemas que enfrentamos na actualidade, como, por exemplo, o respeito pela dignidade das pessoas, os direitos dos doentes ou a educação em saúde. De qualquer forma, sem esquecer
todas as personalidades e magníficas intervenções
que irão acontecer neste Congresso, não posso deixar de destacar as presenças do Cardeal Patriarca de
Lisboa, D. Manuel Clemente, e da Dr.ª Maria de Belém Roseira, dois activos defensores da humanização e da dignidade das pessoas; do Prof. Rui Nunes,
na valorização da ética e deontologia; do Dr. Rui
Rio, que nos irá brindar com o seu conhecimento
centrado no cruzamento da sociedade com a economia e saúde; do Prof. Constantino Sakellarides, com
a sua intervenção sobre a aposentação e o envelhecimento activo; da Dr.ª Marta Temido, que nos irá
transmitir a sua visão sobre a medicina pública versus privada; do Prof. Manuel Sobrinho Simões, que
nos irá apontar caminhos sobre o futuro
A indefinição
da saúde e a evolução
jurídica
da medicina; do Prof.
sobre o acto médico,
Joel Cleto, que nos
contrariando um
irá fazer reviver os
preceito constitucional 600 anos do Porto a
Ceuta; do Prof. Samessencial, permite
paio da Nóvoa, que
que outras pessoas e
nos dará a sua vioutros profissionais
são sobre o valor da
não médicos exerçam
educação na saúde;
“medicina” sem
e do Prof. Adalberto
qualquer problema ou
Campos Fernandes,
que nos irá indicar
responsabilidade
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opções para a saúde em Portugal.
E, claro, do nosso Bastonário, que
nos irá estimular com os desafios
no futuro da Saúde. Infelizmente,
como é do conhecimento de todos, não vamos poder contar com
a presença do Dr. Paulo Cunha e
Silva, que certamente nos iria provocar com a relação entre a arte e a
ciência no Porto, centrada em Abel
Salazar.
Simultaneamente quero também
salientar a atribuição das medalhas de mérito e do prémio de gestão da Ordem dos Médicos. Celebramos a excelência da medicina
e alertamos para a importância da
competência em gestão.

O Congresso tem,
na minha opinião,
um programa muito rico e
diversificado que abrange a
quase totalidade das matérias
relacionadas com a essência do
acto médico

O último congresso nacional realizado no Porto foi em 2010 e
destacou-se pela diferença. Que
novidades procuraram introduzir este ano?
A principal novidade centra-se no
tema escolhido para dar corpo ao
Congresso. O acto médico como
centralizador dos principais temas que actualmente preocupam
as pessoas. O acto médico como
gerador das mudanças necessárias. O acto médico como motor da
qualidade dos cuidados de Saúde.
O acto médico dos médicos, pelos
doentes, como garante da defesa
dos doentes e do SNS.

O tema do congresso é uma
questão polémica, que não merece consensos na sociedade
portuguesa. Quais são, na sua
perspectiva, os principais argumentos para avançar com uma
lei específica do acto médico?
Enquadrar juridicamente em legislação específica
a definição de acto médico que respeite a proposta
fundamentada já apresentada pela Ordem dos Médicos, o perfil profissional do médico definido no
Decreto-Lei das Carreiras Médicas (176 e 177/2009,
artigo 9.º) e a definição da União Europeia dos Médicos Especialistas (UEMS), é um imperativo nacional. A ausência de legislação específica sobre o
acto médico é uma inconstitucionalidade que urge
reparar para melhor servir os doentes.
Muitos argumentos poderiam ser dados para que
o referido enquadramento jurídico fosse uma realidade. No entanto, para defender os doentes e aumentar a sua segurança e o seu direito a informação
fidedigna, daria apenas três: combater a corrupção,
privilegiar a transparência de processos e procedimentos e eliminar conflitos de interesses.
De resto, a sociedade civil não terá dificuldade em

entender a necessidade
cada vez mais urgente
de avançar com uma lei
específica do acto médico, sabendo que esta
é uma lei que protege
as pessoas e os doentes.
Os actos médicos estão
amplamente definidos
nos diversos programas de formação das
especialidades médicas.
Mas nada impede que
qualquer pessoa possa
exercer medicina desde
que não se intitule médico. Esta situação pode
e deve ser corrigida tal
como já aconteceu na grande maioria das profissões
da área da Saúde, que têm os seus actos específicos
legalmente consagrados.

A sociedade
civil não
terá dificuldade
em entender a
necessidade cada
vez mais urgente
de avançar com
uma lei específica
do acto médico,
sabendo que esta é
uma lei que protege
as pessoas e os
doentes.

A Ordem dos Médicos terá de ser mais flexível
na apresentação de propostas que possam conduzir a esse enquadramento legal?
A proposta, devidamente fundamentada, já apresentada pela Ordem dos Médicos é suficientemente
flexível e inclusiva para que possa ser aceite pela
sociedade e pelo poder político. De resto, a proposta segue a definição do perfil profissional do
médico definido no Decreto-Lei das Carreiras Médicas. Não se entende de que é que o poder político
tem medo ou quais são as amarras ou ódios que os
levam a desprezar de forma sistemática os médicos.
Será que consideram os médicos cidadãos incómodos por, independentemente da cor política do
Governo, lutarem pela dignidade e pelos direitos
dos doentes?
Acredita que o XVIII Congresso Nacional de Medicina pode ajudar a recolocar o tema na agenda
política?
Estou seguro que sim. Um dos principais objectivos
do Congresso consiste precisamente em recolocar
na agenda política o acto médico. Estamos a viver momentos de grande instabilidade e incertezas,
e as pessoas precisam de acreditar que é possível
existir mais transparência na sociedade, que é possível combater a grande e pequena corrupção, que
é possível melhorar os níveis de segurança, que é
possível viver numa sociedade mais justa. E este é,
neste Congresso, também o nosso contributo para a
sociedade civil. n
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LEI DO ACTO MÉDICO

Projecto de Lei elaborado pela Ordem dos Médicos

O objectivo de dotar o

ordenamento jurídico português

de um diploma legal que defina e
enquadre o Ato Médico remonta
há já quase 20 anos. A última

tentativa foi desencadeada em
2011 com a entrega pela Ordem
dos Médicos ao Ministro da

Saúde de um novo projeto de
Lei. Mais uma vez, porém, o

processo não teve o desfecho

pretendido. Nesta ocasião em
que se aproxima a realização
de um Congresso Nacional

precisamente dedicado ao tema
do Ato Médico, é importante

recordar aqui a cronologia dos
acontecimentos e o projeto da
Ordem dos Médicos.

CRONOLOGIA DOS ACONTECIMENTOS
1997 – A Ordem dos Médicos apresenta ao
Ministério da Saúde as designadas «Bases
para a legislação do Ato Médico», as quais
vieram a consubstanciar uma proposta
legislativa que foi aprovada pelo Governo.
O decreto governamental suscitou a contestação de vários sectores (associações
de medicinas não convencionais; Ordem
dos Enfermeiros), e o presidente da República decidiu vetar o diploma, o que
motivou uma forte reacção da Ordem dos
Médicos: «(…) Sua excelência o presidente
da República, que pela elevação do cargo
que ocupa nos obriga a merecer o maior
respeito, prestou uma mau serviços aos
portugueses, prejudicou a saúde e ofendeu
os médicos (. . .)».
2000 – Nova tentativa de fazer aprovar
legislação sobre a matéria: deputados do
PSD apresentam à Assembleia da República um segundo projeto de lei sobre o
ato médico. O assunto, porém, não chegou
sequer a ser agendado para discussão em
plenário.
2005 – Após referendo, a Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos encabeçou uma nova tentativa de definição
de ato médico (com base em projeto de
conteúdo semelhante ao das anteriores
iniciativas). Novamente sem sucesso.
2011 – O Presidente da República mostra
abertura para aprovar um projeto de lei de
definição de ato médico, caso a proposta
encontrasse um consenso entre os diferentes parceiros na área da saúde.
A Ordem dos Médicos submeteu ao Ministro da Saúde um novo projeto. (ver caixa
ao lado)
2012 – O Ministro da Saúde elabora uma
proposta de Lei que envia à Ordem dos
Médicos em 19 de Setembro.
O Conselho Nacional Executivo, em reunião de 12 de Outubro analisou a proposta
do Ministro, e propôs algumas alterações.
E o assunto encontra-se parado até hoje!
Fonte: Marta Temido e Gilles Dussault. Papéis profissionais de médicos e enfermeiros em Portugal: limites normativos à mudança.
Rev Port Saúde Pública. 2014;32(1):45-54.

Ordem dos Médicos
Conselho Nacional Executivo

Artigo 1.º (Definição de acto médico)
1. Constitui acto médico a actividade de avaliação diagnóstica, prognóstica, de prescrição
e execução das medidas terapêuticas relativa
à saúde das pessoas, grupos ou comunidades.
2. Constituem ainda actos médicos a realização de exames de perícia médico-legal e
respectivos relatórios, bem como os actos de
declaração do estado de saúde, de doença ou
de óbito de uma pessoa.
Artigo 2.º (Competência para a prática de acto
médico)
1. O exercício do acto médico é da competência dos titulares de mestrado integrado em
medicina, dos licenciados em medicina cujo
título tenha sido emitido antes da implementação do processo de Bolonha e dos titulares
de qualificações estrangeiras consideradas
equivalentes às emitidas em Portugal, regularmente inscritos na Ordem dos Médicos,
sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.
2. Os actos médicos realizados no âmbito dos
serviços médico-legais são objecto de
legislação própria.
Artigo 3.º (Participação de profissionais de saúde no acto médico)
Os demais profissionais de saúde legalmente
habilitados podem praticar acções técnicas
integradas no conceito de acto médico, sob
orientação ou mediante prescrição médica,
sem prejuízo da prática autónoma dos actos
que constituem competência própria da sua
profissão.
Artigo 4.º (Profissões de saúde)
1. A lei determina as profissões de saúde, as
respectivas competências e os requisitos necessários ao previsto no artigo anterior.
2. A Ordem dos Médicos deverá ser obrigatoriamente ouvida sempre que seja proposta
legislação ou regulamentação sobre as competências ou conteúdo funcional dos profissionais de saúde.
Artigo 5.º (Locais onde se pratiquem actos médicos)
Os locais onde sejam exercidos ou praticados
actos médicos e que não se encontrem licenciados ou conformes à legislação em vigor serão encerrados pelas entidades policiais mediante determinação da Autoridade de Saúde
ou da Ordem dos Médicos.
Artigo 6.º (Legitimidade criminal)
1. Além do lesado, é titular do direito de queixa
no crime de usurpação de funções por exercício ilegal de medicina a Ordem dos Médicos.
2. A Ordem dos Médicos tem legitimidade
para se constituir assistente no procedimento criminal.
Artigo 7.º (Contra-ordenações)
1. Constitui contra-ordenação a promoção,
prática, divulgação ou publicidade de actos
próprios dos médicos quando efectuada por
pessoas, singulares ou colectivas, não autorizadas a praticar os mesmos.
2. As entidades referidas no número anterior
incorrem numa coima de montante equiva-

lente a entre … e… IAS (7), no caso de pessoas
singulares, e numa coima de montante equivalente a entre… e… IAS, no caso de pessoas
colectivas, ainda que irregularmente constituídas.
3. As entidades reincidentes incorrem numa
coima de montante equivalente a entre… e…
IAS, no caso de pessoas singulares e numa
coima de montante equivalente a entre… e…
IAS, no caso de pessoas colectivas, devendo
para o efeito, a Ordem dos Médicos elaborar
um cadastro do qual constem todas as entidades que tenham sido alvo de condenação.
4. Os representantes legais das pessoas colectivas ou os sócios das sociedades irregularmente constituídas respondem solidariamente pelo pagamento das coimas referidas
nos números anteriores e das custas inerentes ao processo.
5. No âmbito dos processos de contra-ordenações a Ordem dos Médicos poderá aplicar
medidas preventivas e sanções acessórias
nos termos da legislação em vigor.
Artigo 8.º (Processamento e aplicação das coimas)
1. O processamento das contra-ordenações e
da aplicação das coimas referidas no artigo
anterior compete à Ordem dos Médicos.
2. Em tudo o que se não ache especialmente
previsto no presente diploma, os processos
de contra-ordenação regem-se pelas disposições constantes do regime geral das contra-ordenações.
Artigo 9.º (Produto das coimas)
O produto das coimas é distribuído da seguinte forma:
a) 40% para o Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos;
b) 60% para o Estado.
Artigo 10.º (Responsabilidade civil)
Os actos praticados em violação do disposto
nos artigos 2.º e 3.º presumem-se culposos
para efeitos de responsabilidade civil.
2. A Ordem dos Médicos tem legitimidade
para intentar acções de responsabilidade civil tendo em vista o ressarcimento de danos
decorrentes da lesão dos interesses públicos
que lhe cumpre, nos termos dos respectivos
Estatutos, assegurar e defender.
3. As indemnizações previstas no número
anterior revertem para um Fundo destinado
à promoção de acções de formação e implementação de mecanismos de prevenção e
combate ao exercício ilegal de medicina, gerido em termos a regulamentar em diploma
próprio.
Artigo 11.º (Consulta à Ordem)
Nos processos de natureza disciplinar, civil e
criminal, em que esteja em causa a apreciação de actos médicos ou nos quais seja imputada prática incorrecta, deficiente ou errada
daqueles actos, as autoridades disciplinares
e judiciais devem solicitar, sempre que entenderem necessário, pareceres aos órgãos próprios da Ordem dos Médicos.
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FORMAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA
“A MEDICINA DO MINISTRO PAULO MACEDO”

Nota de Imprensa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[06 AGO 2015]

A

s recentes declarações dos representantes do Ministério da
Saúde sobre a formação médica
especializada, aliadas às revisões dos diplomas que a regulam, são uma
agressão inaceitável à formação médica de
excelência em Portugal e merecem duras
críticas do presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM).
Para Miguel Guimarães “em 4 anos de
Governo, o ministro Paulo Macedo, desacreditado com a desumanização do SNS e
entusiasmado com a magia dos números,
reduziu de forma desastrosa o orçamento
de Estado para a Saúde e desprezou a qualidade da Medicina praticada em detrimento dos indicadores de gestão”.
“As várias medidas que foram sendo tomadas pelo ministro tiveram como consequência uma centralização excessiva dos
cuidados de saúde nos grandes hospitais
públicos e privados, com indiferença pela
Medicina de proximidade ao nível dos cuidados de saúde primários, dos hospitais
periféricos e da Medicina privada dos pequenos consultórios médicos”, salienta o
presidente do CRNOM.
É por isso que não se estranha a percepção
de falta de médicos. Mesmo sendo Portugal o 4.º país da Comunidade Europeia e o
5.º da OCDE com mais médicos no activo
por mil habitantes e “estando na linha da
frente dos países europeus que mais estudantes de Medicina tem por mil habitantes, formando quase 2000 médicos por
ano”, assegura Miguel Guimarães.
Mas o ministro Paulo Macedo vai mais
longe. “São vários os exemplos de desprezo
pelos médicos e estudantes de Medicina,
bem como pela formação médica”, assevera o presidente da Ordem dos Médicos
do Norte.
“A formação prática inicial em Medicina,
obtida através da frequência do Ano Comum, parece estar seriamente em risco
com a extinção prevista e já assumida

Em 4 anos de Governo,
o ministro Paulo
Macedo, desacreditado
com a desumanização
do SNS e entusiasmado
com a magia dos
números, reduziu
de forma desastrosa
o orçamento de
Estado para a Saúde e
desprezou a qualidade
da Medicina praticada
em detrimento dos
indicadores de gestão

publicamente pelos responsáveis políticos,
quando não existe nem vai existir nos próximos anos um sexto ano verdadeiramente
profissionalizante nos cursos de Medicina,
o que terá consequências dramáticas no
percurso e formação dos jovens médicos”,
justifica ainda.
O responsável da Ordem dos Médicos frisa
que “a acontecer a extinção do Ano Comum, os estudantes recém-licenciados ou
mestres em Medicina teriam de imediato
autonomia para o exercício da Medicina,
com todas as consequências negativas daí
decorrentes”.
Para além disso, “a possibilidade deixada
em aberto para que os médicos internos
possam prestar mais de 12 horas de trabalho normal em serviço de urgência é a
negação absoluta do objectivo essencial do
processo formativo”, sustenta.
Miguel Guimarães aponta ainda erros
como “a não definição de regras para a
prova nacional de avaliação e seriação e a
não definição de prazos para a divulgação

do mapa de vagas de especialidade com
vista às opções informadas e ponderadas
de cada candidato”.
“O ministro procura potenciar a redução
da formação e o aumento da autonomia
dos médicos internos ao impor a existência
nos programas de formação das especialidades de ‘Actos médicos no âmbito da correspondente especialidade, que possam
ser desenvolvidos com autonomia pelos
médicos internos, em particular, no último
ano de formação’”, reforça o responsável
pela Ordem dos Médicos do Norte. Que
frisa que, na prática, isto implica “menos
segurança e mais risco para os médicos e
para os doentes”.
É por tudo isto que Miguel Guimarães
sublinha que “estas opções mostram um
total desprezo pelos jovens médicos e pela
qualidade da Medicina” e que servem para
“diminuir claramente o tempo de formação e escravizar e humilhar os jovens médicos pela ausência de regras”.
“De resto, o ministro Paulo Macedo já foi
introduzindo de forma insidiosa na Anestesiologia a possibilidade de os internos
do último ano da especialidade serem
equiparados a especialistas, contrariando
o princípio da formação especializada e as
competências e qualificações profissionais
dos médicos”, sublinha Miguel Guimarães.
O presidente do Conselho Regional do
Norte acusa mesmo os responsáveis do
Ministério da Saúde de “nada fazerem para
evitar a existência de médicos indiferenciados, o que a acontecer nas circunstâncias previstas pela actual legislação, significa um retrocesso sem precedentes na
qualidade da Medicina e dos cuidados de
saúde”.
“Já todos entendemos que Medicina o
ministro Paulo Macedo quer para o país”,
diz. “Uma Medicina de ‘guerra’, normalizada, a retalho, em grandes superfícies, em
parte realizada por outros profissionais de
saúde, com médicos e doentes de primeira
e segunda categoria, em que a autonomia
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Artigo do presidente do CRNOM, Miguel Guimarães,
no jornal Expresso [29 AGO 2015]

A acontecer a
extinção do
Ano Comum, os
estudantes recémlicenciados ou
mestres em Medicina
teriam de imediato
autonomia para
o exercício da
Medicina, com todas
as consequências
negativas daí
decorrentes”.

Repercussão na Comunicação Social

precoce para o exercício da Medicina e
da especialidade passe a ser a solução
para todos os problemas”, sustenta.
Porque não é esta Medicina que queremos para o país, Miguel Guimarães, em
nome do Conselho Regional do Norte a
que preside, “condena publicamente as
opções do poder político e fica desde já
disponível para, no limite das suas competências, continuar a defender e lutar
de forma construtiva pela qualidade da
formação médica especializada e pelo direito dos doentes ao acesso a cuidados de
saúde de qualidade”. n

ECONÓMICO TV. 28/07/2015

PORTO CANAL. 06/08/2015

“Obviamente que amputar esta
formação de um ano é reduzir a
qualidade de formação dos médicos”,
defendeu Miguel Guimarães na
análise na ETV sobre a possível
eliminação do ano de internato geral
a partir de 2017.”

“Não é possível, nas circunstâncias
atuais, acabar o curso de medicina
e ter capacidade para exercer de
imediato medicina com qualidade”,
salientou Miguel Guimarães ao
Porto Canal.

OBSERVADOR. 06/08/2015

PÚBLICO. 06/08/2015

JORNAL MÉDICO. 06/08/2015

RTP. 06/08/2015

RÁDIO NOVA. 06/08/2015

Aceda aos vídeos
das notícias
directamente através
do código QR ou vá
a www.nortemédico.pt
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VAGAS PARA O INTERNATO DO ANO COMUM

MÉRITO DE NÃO FAZER MAIS QUE A OBRIGAÇÃO
Comunicado do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
[21 SET 2015]

A tutela limitou-se a
fazer aquilo que era a sua
obrigação política, perante
o extraordinário número de
jovens que estão a sair das
escolas médicas nacionais e
o aumento exponencial dos
estudantes de Medicina no
estrangeiro, que, de forma
legítima, optam por cumprir
a sua formação pósgraduada em Portugal.

O Ministério da Saúde autorizou, em
despacho publicado no último dia 18
de Setembro, a abertura de 2147 vagas para o Internato do Ano Comum
em 2016. Na prática, a medida significa que todos os médicos que recentemente concluíram o seu Mestrado
Integrado em Medicina vão poder aceder a uma etapa fundamental do seu
processo de formação especializada.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) vê como
positiva esta medida, uma vez que
defende a existência e manutenção de
uma formação clínica de base, como é
o Ano Comum, e o seu alargamento a
todos os jovens profissionais que concluíram o respectivo percurso académico. No respeito pelo princípio da
igualdade de oportunidades, nenhuma
outra atitude que não esta seria tolerável ao Ministério da Saúde.

A tutela limitou-se a fazer aquilo que
era a sua obrigação política, perante o extraordinário número de jovens que estão a sair das escolas médicas nacionais e o aumento exponencial
dos estudantes de Medicina no estrangeiro, que,
de forma legítima, optam por cumprir a sua formação pós-graduada em Portugal. Quem aumentou o numerus clausus para lá do que os estudos
e as próprias capacidades formativas das universidades determinavam, deve agora assumir as suas
responsabilidades e não defraudar milhares de
jovens que querem exercer Medicina e que só o
podem fazer com uma formação especializada
consistente.
O CRNOM vem mais uma vez afirmar a necessidade imperiosa de adaptar o numerus clausus
à real capacidade formativa das escolas médicas
para garantir a qualidade da formação pré-graduada e equilibrar a ponte entre a academia e
a enfermaria. O futuro profissional de milhares
de jovens médicos e a vitalidade e qualidade do
nosso SNS dependem de uma formação médica
especializada de elevada qualidade que só poderá
ser assegurada reduzindo o numerus clausus e
fazendo corresponder as capacidades formativas
pré e pós-graduadas.

Importa também esclarecer que estes 2147 internatos do Ano Comum não constituem qualquer
investimento imediato no capital humano do Serviço Nacional de Saúde, contrariamente à informação que o Ministério procura fazer passar. Este
concurso destina-se a médicos recém-graduados,
que vão cumprir um período de um ano em formação clínica de base e que, por isso, não terão
funções clínicas específicas atribuídas.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Porto, 21 de Setembro de 2015 n
Repercussão na Comunicação Social
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«ESSÊNCIA DA QUALIDADE EM SAÚDE:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL»
Artigo de opinião do Presidente do CRNOM no suplemento do JN “Zoom”,
no âmbito das comemorações do Dia do Farmacêutico 2015
[26 SETEMBRO 2015]

No âmbito das comemorações
do Dia do Farmacêutico 2015,
a Ordem dos Farmacêuticos
promoveu a edição de
um número especial do
suplemento do Jornal de
Notícias «ZOOM», para o qual
o Presidente do Conselho
Regional do Norte da Ordem
dos Médicos foi convidado a
escrever um artigo de opinião.
Miguel Guimarães escreveu
sobre a formação médica
especializada, no artigo que
aqui se republica.

A qualidade dos cuidados de
saúde tem tido como base
uma formação profissional
especializada de elevado nível, na maioria dos casos
integrada no conceito e na
existência de carreiras, que
ao longo de dezenas de anos
tem constituído o principal
pilar do nosso Sistema de
Saúde e, em particular, do
SNS. O ministro Paulo Macedo, entusiasmado com a
magia dos números e indicadores de gestão, reduziu
de forma calamitosa o orçamento de Estado para a Saúde
e desprezou a humanização
e qualidade dos cuidados de
saúde. Centrou a sua política
nas finanças, desvalorizou as
pessoas, e o SNS ressentiu-se revelando sinais públicos
de insuficiências graves. A
sua política teve como consequência uma centralização
excessiva dos cuidados de
saúde nas grandes instituições públicas e privadas, em
detrimento dos cuidados de
saúde de proximidade. Os resultados finais são conhecidos de todos os portugueses.
Como consequência direta
das suas opções, a perceção de falta de profissionais
de saúde é confrangedora
em face da desorganização
e falta de planeamento que
tem presidido á atual política de saúde. A emigração
e a aposentação antecipada cresceram de forma
marcada, muitas pequenas clínicas, consultórios
e farmácias encerraram, e muitos profissionais
saíram do SNS para o setor privado dominante. As
alterações recentemente introduzidas na formação médica especializada contrariam a essência

da qualidade em saúde.
A intenção do ministro
é clara. Diminuir cusA perceção de falta
tos e tempo de formade profissionais
ção e escravizar os jovens médicos. Situação
de saúde é
que, ao ser transversal
confrangedora
a outros profissionais
em face da
de saúde, pode confidesorganização
gurar um atentado à see falta de
gurança com aumento
planeamento que
do risco para os jovens
profissionais e para os
tem presidido á
doentes. A formação
atual política de
profissional continua
saúde. A emigração
centrada no desenvole a aposentação
vimento permanente e
antecipada
a atualização de compecresceram de forma
tências é fundamental
para o futuro da Medimarcada, muitas
cina e da Saúde. Tampequenas clínicas,
bém aqui, os responsáconsultórios
veis políticos insistem
e farmácias
em não promover a
encerraram, e
formação profissional
muitos profissionais
contínua e teimam na
sua atitude de a desquasaíram do SNS para
lificar. Nesta publicao setor privado
ção, em que se celebra
dominante.
o Dia do Farmacêutico,
não posso deixar de fazer um apelo a todos os profissionais de saúde,
extensivo à sociedade civil, para que estejam cada
vez mais atentos e sejam firmes e determinados
nas suas intervenções, no sentido de evitar um
retrocesso sem precedentes na qualidade da formação e dos cuidados de saúde. Não podemos
ignorar ou deixar fugir aquilo que temos de melhor. É o momento de valorizar o elevadíssimo
grau de diferenciação e competência dos nossos
profissionais. E inverter o ciclo vicioso em que
nos encontramos.
Miguel Guimarães

(Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos) n
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PARECER JURÍDICO

TRABALHO A TEMPO PARCIAL – CONDIÇÕES
DE ATRIBUIÇÃO
A modalidade de contrato a tempo parcial encontra-se prevista quer na legislação referente ao contrato
individual de trabalho – Código do Trabalho (CT) –
quer na legislação referente ao contrato de trabalho
em funções públicas – Lei 35/2014.

do trabalho a tempo parcial (artigo 57.º), sendo que
o empregador apenas pode recusar o pedido com
fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da empresa, ou na impossibilidade de substituir o trabalhador se este for indispensável” (n.º 2).

Nos termos do Código do Trabalho o trabalho a
tempo parcial pode, desde logo, ser requerido pelo
trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, filho com deficiência ou
doença crónica que com ele viva em comunhão de
mesa e habitação (artigo 55.º n.º 1 CT), caso em que,
“salvo acordo em contrário, o período normal de trabalho a tempo parcial corresponde a metade do praticado
a tempo completo numa situação comparável e, conforme o pedido do trabalhador, é prestado diariamente,
de manhã ou de tarde, ou em três dias por semana” (n.º
3). No entanto, este direito apenas pode ser exercido
“...até dois anos ou, no caso de terceiro filho ou mais,
três anos, ou ainda, no caso de filho com deficiência ou
doença crónica, quatro anos”.

Para além destas situações, o trabalho a tempo parcial poderá ser adaptado por acordo entre o trabalhador e a entidade empregadora (cfr. artigo 155.º
n.º 1 CT). O cumprimento de um período normal
de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo
completo em situação comparável deverá ser reduzido a escrito e o trabalho a tempo parcial pode ser
prestado apenas em alguns dias por semana, por
mês ou por ano, devendo o número de dias de trabalho ser estabelecido por acordo.

Durante o período de trabalho a tempo parcial, o
trabalhador não pode exercer outra actividade incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços fora da sua residência habitual.
A prestação de trabalho a tempo parcial cessa no
termo do período para que foi concedida ou no da
sua prorrogação, retomando o trabalhador a prestação de trabalho a tempo completo (n.º 6 do artigo
55.º).
Diferente desta situação é a redução do tempo de
trabalho para assistência a filho menor com deficiência ou doença crónica, com idade não superior a um ano, em que o trabalhador tem direito
a redução de cinco horas do período normal de
trabalho semanal, ou outras condições de trabalho
especiais, para assistência ao filho.
Em ambos os casos o trabalhador que pretenda trabalhar a tempo parcial ou em regime de horário de
trabalho flexível deve solicitá-lo ao empregador, por
escrito, com a antecedência de 30 dias, com os seguintes elementos: “a) Indicação do prazo previsto,
dentro do limite aplicável; b) Declaração da qual
conste que o menor vive com ele em comunhão de
mesa e habitação; no regime de trabalho a tempo
parcial, que não está esgotado o período máximo
de duração; e que o outro progenitor tem actividade
profissional e não se encontra ao mesmo tempo em
situação de trabalho a tempo parcial ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal; c) A modalidade pretendida de organização

Saliente-se que, para médicos sindicalizados, a
cláusula do 41.º do acordo colectivo de trabalho
dispõe apenas que: “1 - Considera-se trabalho a tempo
parcial o que corresponde a um período normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo.
2 - O trabalho a tempo parcial, salvo estipulação em
contrário, pode ser prestado em todos ou alguns dias da
semana, sem prejuízo do descanso semanal, devendo
o número de dias de trabalho ser fixado por acordo.
3 - Na admissão de trabalhador médico a tempo parcial
deve ser dada preferência a trabalhadores médicos com
responsabilidades familiares, a trabalhadores médicos
com capacidade de trabalho reduzida, a pessoa com
deficiência ou doença crónica e a trabalhadores médicos
que frequentem estabelecimentos de ensino superior”.
Quanto aos médicos abrangidos por contrato de
trabalho em funções públicas o regime da concessão de trabalho a tempo parcial é exactamente o
mesmo, já que é a própria Lei 35/2014 que remete
quer para o regime das disposições atinentes à parentalidade, quer para as disposições referentes
ao acordo de contrato a tempo parcial. Do mesmo
modo, no Acordo colectivo de trabalho 2/2009, a
cláusula 40.ª tem um teor exactamente igual àquele
da cláusula 41.ª.
Porto, 2015.10.12
Advogada,
Inês Folhadela
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PRESENÇA DA SRNOM NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESTAQUES DE OUTRAS INTERVENÇÕES SOBRE TEMAS DA
ACTUALIDADE

03.JUL.2015

«BURNOUT»

“O síndrome de exaustão (“burnout”) está cada vez mais na
moda, há cada vez mais médicos a necessitarem de ajuda
porque não conseguem aguentar esta pressão e isto nota-se
mais nos hospitais que estão em deficiência clara, faltam
vários especialistas, há deficiência de materiais, equipamentos, etc.”, afirmou Miguel Guimarães no programa
“Grande Entrevista”, no Porto Canal.

06.JUL.2015

DIREITOS DAS MULHERES QUE AMAMENTAM

Sobre esta questão, o presidente do CRNOM adiantou ao
jornal Expresso que “estão a decorrer dois inquéritos disciplinares, em fases diferentes” relativos à atuação dos médicos de saúde ocupacional dos hospitais de Famalicão e de
Santo António.

14.JUL.2015

TAXAS NA IVG

“Na defesa da introdução de taxas moderadoras na IVG,
quase todas as caras foram as mesmas que lutaram pela
sua não legalização. Ou seja, aquilo que não ganharam ‘no
jogo’ querem ganhar ‘na secretaria’”, defendeu Rui Capucho
num artigo de opinião publicado no Jornal de Notícias onde
ofereceu cinco pontos de reflexão sobre o assunto.

30.JUL.2015

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

“Os cuidados de saúde primários são a base de qualquer sistema de saúde. Paulo Macedo não fez essa aposta”, palavras
do presidente do CRNOM em grande entrevista ao OJE.

13.AGO.2015

LEAL DA COSTA E A PROPAGANDA ELEITORAL

“É preciso apostar mais nos recursos humanos do que
nos recursos tecnológicos? Mas então só agora é que
entendeu? Ou foi por ouvir dizer? Claro, estamos de
acordo, em primeiro lugar as pessoas.” Reação do presidente do CRNOM no DN à entrevista do Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde ao Diário
Económico.

20.AGO.2015

CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MÉDICAS

“Se eu tiver um médico que regularmente já está a
prestar provas públicas, não preciso de lhe estar a fazer nenhuma avaliação”, afirmou Miguel Guimarães
explicando que a certificação se aplicará aos médicos
que não estejam nesta situação.

26.AGO.2015

TURNOS NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA

“Quer a segurança do próprio médico no trabalho que
está a realizar , quer aquilo que resulta do trabalho do
médico – que é a segurança do doente, isto é, para o
doente ser bem tratado – aconselha que um médico
não faça mais do que 12 horas de serviço de urgência
consecutivo”. Declarações de Miguel Guimarães ao
Porto Canal
sobre a questão dos turnos nos serviços de Urgência.
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O QUE
MUDA NO
ESTATUTO DA
ORDEM DOS
MÉDICOS

Lurdes Gandra

[MEMBRO DO CRNOM]

Inês Folhadela

[CONSULTORA JURÍDICA DA SRNOM]

No dia 31 de Agosto foi publicada
em Diário da República a mais
recente versão do Estatuto da
Ordem dos Médicos*, na sequência
da alteração do quadro legislativo
das associações sócio-profissionais
em 2013. Pela relevância desta
questão e no intuito de esclarecer
devidamente os seus associados, o
Conselho Regional do Norte (CRN)
solicitou à sua consultora jurídica,
Dr.ª Inês Folhadela, e à secretária do
Conselho, Dr.ª Lurdes Gandra, uma
primeira avaliação do diploma.
*Lei n.º 117/2015 da Assembleia da República.
[DR n.º 169/2015, série I de 2015-08-31]

Segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos Médicos,
conformando-o com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro,
que estabelece o regime jurídico de criação, organização
e funcionamento das associações públicas profissionais,
revogando o Decreto-Lei n.º 217/94, de 20 de agosto.
Disponível em https://dre.pt/application/file/70139872

F

oi publicada a 31 de agosto, a
Lei 117/2015 que altera o Estatuto da Ordem dos Médicos.
A necessidade desta alteração
resultou da publicação, em 10
de janeiro de 2013, da lei das associações públicas profissionais
(Lei 2/2013) que veio estabelecer
o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das
associações públicas profissionais ou ordens profissionais.
Quanto às ordens profissionais
já criadas à data da publicação
da Lei 2/2013, como era o caso da
Ordem dos Médicos, aquela lei
impôs a obrigação de apresentação ao Governo de um projecto de alteração dos estatutos
existentes de forma a adequá-los com as regras imperativas
previstas na lei, tendo confiado
esta tarefa de elaboração, aprovação e apresentação ao Governo de tais estatutos em exclusivo ao órgão executivo colegial
das ordens profissionais (artigo
53.º n.º 3 e 4 da Lei 2/2013).

Cumprindo tal incumbência, o Conselho
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos em funções no triénio de 2010/2013
apresentou ao Governo, concretamente ao
Ministério da Saúde, uma proposta de esta-
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tuto que, tendo sofrido algumas alterações
por este ministério, foi remetida à Assembleia da República que aprovou o texto em
22 de julho de 2015 e que, após promulgação e referenda ministerial, foi agora publicado pela Lei 117/2015.

los que os órgãos eleitos para o triénio de
2014/2016 manter-se-ão em funções até final dos respectivos mandatos.

de representantes, os presidentes dos conselhos sub-regionais e dos conselhos médicos dos Açores e da Madeira.

Na nova estrutura organizatória mantive- - Conselho Nacional (artigos 52.º a 58.º) –
ram-se os 3 níveis geográficos de órgãos, este conselho, correspondente ao até aqui
pelo que continuarão a existir
designado
Conselho
Salientando-se que a lei ora publicada não órgãos nacionais, a par de órNacional Executivo e
corresponde, na integra, à proposta apre- gãos regionais e sub-regionais1. Na nova estrutura
mantém, no essencial,
sentada pelo CNE, há também que eviden- Do ponto de vista das funções, organizatória
as suas competências,
ciar que a tarefa deste órgão esteve forte- os órgãos continuam a ter namas sofre alterações
mantiveram-se os 3 níveis
mente limitada pela própria Lei 2/2013 que, tureza deliberativa, executiva,
no que toca à sua comgeográficos de órgãos,
em inúmeros aspectos, estabeleceu normas disciplinar, fiscal e consultiva.
posição; até agora o
pelo que continuarão a
cujo conteúdo a proposta apresentada pela Assim:
CNE é composto por 10
existir órgãos nacionais,
Ordem dos Médicos tinha que respeitar.
membros (bastonário
a par de órgãos regionais
+ 3 elementos por cada
Assim, o espírito que presidiu ao CNE então Órgãos Nacionais:
e
sub-regionais.
Do
ponto
região), sendo que o
em funções foi o de, respeitando aquela - Bastonário (artigos 41.º a 46.º;
de
vista
das
funções,
os
Conselho Nacional pasque é a tradição da Ordem dos Médicos – 16.º n.º 2) – continua a ser o
sará a contar com 2 elenomeadamente, alicerçada numa organi- representante nacional e in- órgãos continuam a ter
mentos por cada região
zação descentralizada e democrática dos ternacional da Ordem; eleito natureza deliberativa,
e mais 2 membros, indiseus órgãos – introduzir as alterações im- por sufrágio universal, secreto, executiva, disciplinar,
cados pelo Bastonário e
postas pela Lei 2/2013, fazendo as opções directo e periódico por maioria fiscal e consultiva
nomeados pela assempossíveis.
absoluta dos votos validamenbleia de representantes;
O texto ora publicado é um texto bem mais te expressos (não se conside- Conselho Superior (arextenso que o anterior. Mas tal resultou da rando como tal os votos em branco), pronecessidade de fazer constar do Estatuto ceder-se-á a uma segunda da volta no caso tigos 61.º a 64.º) este órgão é composto por
matérias que, até agora, estavam dispersas de nenhum dos candidatos obtiver aquele 15 membros (5 por cada região), eleitos por
por outros diplomas (assim, p. exemplo, número de votos; neste segundo sufrágio listas de acordo com o sistema proporcioas matérias referentes às infracções disci- – ao qual concorrerão os dois candidatos nal, método de Hondt; a este órgão compeplinares e ao processo disciplinar), ou em mais votados que não tenham retirado a te o exercício das funções de supervisão e
regulamentos da OM (assim, p. exemplo, candidatura –, será eleito o candidato que de disciplina ao nível nacional; é um órgão
algumas regras deontológicas e a matéria obtiver a maioria dos votos validamente ao qual compete velar pela legalidade da
referente à inscrição e ao
expressos; o Bastonário actuação dos órgãos da Ordem cabendoexercício profissional). Em
preside ao Conselho Na- -lhe, igualmente, a competência para decimatéria deontológica salien- O texto ora publicado
cional cabendo-lhe indicar dir os recursos que são interpostos quer das
te-se que o Estatuto consa- é um texto bem mais
à Assembleia de Repre- decisões dos órgãos, quer dos processos disgra apenas alguns princípios extenso que o anterior.
sentantes dois vogais para ciplinares; é também este órgão que passa
gerais que poderão vir a ser Mas tal resultou da
integrarem aquele Conse- a estar confiada a competência para decidir sobre a incapacidade, total ou parcial,
objecto de ulterior desenvol- necessidade de fazer
lho;
temporária ou definitiva, para o exercício
vimento por regulamento, constar do Estatuto
- Assembleia de Represenda profissão;
consagrando igualmente as
tantes (artigos 47.º a 51.º)
matérias que, até agora,
figuras da objecção de cons– esta assembleia passará - Conselho Fiscal Nacional (artigos 59.º
estavam dispersas
ciência e do sigilo profissioa exercer, grosso modo, a 60.º); é composto pelos presidentes dos
por outros diplomas
nal.
as funções que até aqui conselhos fiscais regionais e por um revisor
(assim, p. exemplo, as
Esta sua maior extensão faz
cabiam ao Plenário dos oficial de contas; a ele competem as funmatérias referentes às
com que o actual texto se
Conselhos Regionais; com- ções de fiscalização das contas nacionais
infracções
disciplinares
e
torne, por um lado, mais diposta por representantes da Ordem e dos seus orçamentos;
fícil de consultar, mas tem ao processo disciplinar),
eleitos por listas, de acordo
a virtualidade de congregar ou em regulamentos
com o sistema de reprenum único diploma e com da OM (assim, p.
sentação proporcional sevalor de acto legislativo, um exemplo, algumas regras
gundo o método de Honmaior conjunto de matérias deontológicas e a matéria
dt, nos círculos eleitorais
estruturantes da acção da referente à inscrição e ao
sub-regionais definidos no
Ordem dos Médicos. Mesmo exercício profissional).
artigo 2.º do Estatuto; cada
assim, registe-se que, em
círculo eleitoral elege dois
relação à proposta apresenmédicos até 500 médicos
tada pela Ordem, ficaram de
nele inscritos, e mais um
fora matérias como, p. exemplo, as regras por cada 500 médicos ou fracção superior a
eleitorais.
250 médicos; integram ainda a assembleia
No que toca à estrutura organizatória da
Ordem esta só irá sofrer alterações com
a realização de novos actos eleitorais – o
que deverá ocorrer no final de 2016 – pe-

1
A opção pela terminologia “sub-regional” com
detrimento da terminologia distrital ficou a dever-se ao facto de a estrutura local da OM não corresponder exactamente à organização administrativa
distrital do País.

- Colégios da especialidade (artigos 69.º a
76.º) – continuam, como até aqui, a exercerem funções técnico-consultivas; cada
colégio agrega os médicos que possuem
a mesma especialidade; um colégio pode
possuir secções de subespecialidade; por
seu turno, podem ser criados colégios de
competência sendo, neste caso, a diferenciação técnico-profissional baseada em
habilitações técnico-profissionais comuns
a várias especialidades;

- Conselhos nacionais com competência
específica e natureza consultiva (artigos
77.º a 93.º);
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membros do conselho sub-regional; aprecia todos os assuntos da Ordem a nível da
sub-região e participa nos estudos de âmbito regional e nacional;
- Conselho Sub-regional (artigos 24.º e 25.º),
com competências ao nível sub-regional, é
constituído por 5 elementos, eleitos por lista por maioria simples.

Informática na Saúde e Conselho Nacional
para a Auditoria e Qualidade) e cria outros
(Conselho Nacional para a Formação Profissional Contínua, Conselho Nacional de
Exercício da Medicina Privada e Convencionada, Conselho Nacional de Solidariedade Social dos Médicos, Conselho Nacional
para a Prevenção do Erro Médico e Eventos
Adversos Graves, Conselho Nacional para
Atribuição do Patrocínio Científico, Conselho Nacional de Ecologia e Promoção da
Saúde).

Órgãos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
(equiparadas às sub-regiões) –
para além das assembleias das
O novo Estatuto,
regiões autónomas, o estatuto Para além destas alterações há ainda a readaptando-se
prevê nos seus artigos 26.º a gistar que o novo Estatuto da Ordem passa
às necessidades
28.º a existência dos conselhos a contemplar as sociedades profissionais
e realidade do
médicos das regiões autóno- de médicos sujeitas a inscrição na Ordem
exercício da profissão
mas dos Açores e da Madeira dos Médicos e a possibilidade de, à luz do
mantém alguns
exercem competências admi- artigo 131.º, serem atribuídas autorizações
dos já existentes
nistrativas, tendo em conside- para, exclusivamente, a realização de estáração os interesses próprios da gios de formação profissional em Portugal
conselhos consultivos
Ordem nas respetivas regiões a nacionais de Estados membros da CPLP
autónomas e o correspondente que, actuando ao abrigo de tais autorizaquadro normativo; os conselhos ções, apenas podem praticar actos médicos
médicos das regiões autónomas no âmbito do respectivo estágio e sempre
dos Açores e da Madeira são sob supervisão de médico especialista. Ao
compostos por cinco membros, nível das especialidades médicas, estas
de entre os quais um presidente, um vice- passam a estar elencadas no Estatuto que
Órgãos regionais (Norte, Centro e Sul):
-presidente, um secretário e um tesourei- cria a especialidade de Medicina Intensiva.
- Assembleia Regional (artigos 29.º a 34.º) ro; estes procedem à cobrança das quotas
Finalmente, o novo Estatuto pre– composta pelos médicos inscritos na e das taxas dos médicos
vê uma nova forma de relacionamesma região, mantém-se como órgão de- inscritos nas respectimento da OM com os seus assoliberativo da região, exercendo as funções vas áreas; para efeitos
ciados através do balcão único que
de eleição do conselho regional, do conse- disciplinares, os factos O novo Estatuto prevê
assegurará a prática, por meios
lho disciplinar regional e do conselho fiscal praticados na área de in- uma nova forma
electrónicos, dos serviços prestaregional;
tervenção dos conselhos de relacionamento
dos aos médicos (com excepção,
- Conselho Regional (artigos 35.º a 38.º) – médicos das regiões au- da OM com os seus
naturalmente dos processos disciórgão executivo da cada região, mantém a tónomas dos Açores e da associados através
plinares).
sua composição de 11 membros eleitos por Madeira estão sujeitos à
listas por maioria simples;

- Conselho Fiscal Regional (artigos 39.º e
40.º) – composto por 3 membros eleitos em
listas por maioria simples exerce as funções de fiscalização da actividade financeira de cada região, emitindo parecer sobre
o relatório da actividade e contas e sobre o
plano de actividades e orçamento;
- Conselho Disciplinar Regional (artigos
65.º a 67.º) – passa a ser constituído por
um número ímpar de membros variável
em função do número de médicos inscritos
em cada região, mas com um mínimo de 7
membros, mantém-se a sua eleição por listas e por maioria simples; exerce exclusivamente funções disciplinares;
Órgãos sub-regionais:

- Assembleia Sub-regional (artigos 20.º a
23.º) – a assembleia sub-regional é constituída por todos os médicos da sub-região,
no gozo dos respectivos direitos e compete-lhe eleger os membros da respectiva mesa
da assembleia sub-regional, bem como os

do balcão único que

jurisdição do conselho
assegurará a prática,
disciplinar regional do
por meios electrónicos,
sul; prevê, ainda, o consedos serviços prestados
lho fiscal das regiões autónomas que é composto aos médicos
por três membros, sendo
um deles o presidente; o
conselho fiscal regional
das regiões autónomas é eleito em listas,
por maioria simples, de entre os médicos
inscritos na respectiva região.
O novo Estatuto, adaptando-se às necessidades e realidade do exercício da profissão
mantém alguns dos já existentes conselhos
consultivos (assim sucede com o Conselho
Nacional de Ética e Deontologia Médica,
Conselho Nacional do Médico Interno, Conselho Nacional da Pós-graduação, Conselho
Nacional de Ensino e Educação Médica,
Conselho Nacional dos Cuidados Continuados, Conselho Nacional da Política do Medicamento, Conselho Nacional para o Serviço Nacional de Saúde e Carreiras Médicas,
Conselho Nacional para as Tecnologias de

Inês Folhadela
Lurdes Gandra


BRAGA VOLTA A REALIZAR
A SUA PRÓPRIA CERIMÓNIA
DO JURAMENTO
DE HIPÓCRATES,
ESPECIALMENTE DEDICADA
AOS MÉDICOS FORMADOS
NA ESCOLA SUPERIOR
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DA UNIVERSIDADE DO
MINHO. MAIS UMA VEZ,
TAMBÉM, A CERIMÓNIA
TERÁ LUGAR NO AUDITÓRIO
VITA, NAQUELA CIDADE

06 dezembro
16h30

casa da música

PORTO

20 dezembro
16h00

auditório vita

BRAGA

JURAMENTO DE HIPÓCRATES 2015

ORDEM DOS MÉDICOS
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

A CERIMÓNIA DO
JURAMENTO DE HIPÓCRATES
É UM EVENTO DE PARTICULAR
SIMBOLISMO PARA TODOS
OS JOVENS MÉDICOS
QUE CONCLUÍRAM A SUA
FORMAÇÃO ACADÉMICA.
À SEMELHANÇA DO QUE TEM
VINDO A ACONTECER NOS
ÚLTIMOS ANOS, A CERIMÓNIA
REALIZA-SE NA CASA DA
MÚSICA
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ANTONIETA DIAS

Especialista em Medicina Geral e Familiar, Medicina Legal e Medicina Desportiva · Médica no Hospital CUF

E

ste tema mereMas, a situação ainda ficará mais comce-me reflexão,
plexa se em vez das palpitações tiverdado que por
mos um caso clínico de insuficiência
muito que se
respiratória grave, em que o doente se
pretenda organizar o
encontra hemodinamicamente instáraciocínio clínico, não
vel e se não for convenientemente traexistem condições para
tado irá morrer.
se efetivar uma consulMas no caso em apreço o profissional
ta em dez minutos.
de saúde também terá uma excelente
No tempo dos serviços
opção, que poderá utilizar para consemédico-sociais contaguir realizar a consulta em dez minuva-se uma anedota que
tos: convence o doente a não ser travale a pena recordar
tado e reza para que o paciente morra
neste momento: “Um
nos dez minutos destinados à consulta.
doente ao entrar no consultório do
O que se traduzirá numa enorme vanmédico reparou que o clínico estava
tagem, pois para além de cumprir o hoa passar uma receita e o doente quesrário, consegue poupar na saúde. E se o
tionou o médico: – Senhor Doutor,
doente for um reformado, até contribui
desculpe, eu ainda não me queipara diminuir o défice,
xei e já está a escrever a receita?
pois ele deixará de reE o médico serenamente res- “SABE TALVEZ
ceber a reforma.
pondeu: – Não se preocupe que
Este profissional de
esta receita é para o próximo do- SEJA MELHOR
saúde irá de certeza ter
NÃO REVELAR
ente, pois a sua já foi prescrita”.
a direito à atribuição
Pelo que vamos assistindo no ESSA QUEIXA,
de uma medalha de
nosso percurso, dentro em poumérito, pois para além
POIS SÓ TEMOS
co aproximamo-nos desta realide ter rigor no cumpridade, porém o desempenho des- DEZ MINUTOS
mento do horário, ainta atividade não será de certeza PARA FAZER A
da consegue poupar
realizada por médicos, mas muipara o Ministério da
CONSULTA E NÃO
to provavelmente por alguém
Saúde e para o MinisVAI DAR TEMPO
que de medicina nada percebe.
tério da Solidariedade
Até já começo a sentir palpi- PARA INVESTIGAR
Social, pois conseguirá
tações só de pensar no doente, ISSO TUDO.
diminuir o número de
pois será certamente dramático
reformados.
SERÁ QUE NÃO
se tiver de recorrer à assistência
Perante um ato tão asTEM OUTRA
“médica”.
sertivo, este profissioPor palpitações entende-se a QUEIXA MAIS
nal deveria ter direito
perceção inesperada pelo doena duas homenagens
SIMPLES?”
te do batimento cardíaco.
de mérito.
Já estou a imaginar a situação,
Se mantiver os meso doente entra no consultório
mos critérios irá de
e comunica ao profissional de saúde
certeza resolver o desequilíbrio do orçaque está com palpitações. Ora, como
mento de Estado para os dois Ministéé preciso fazer a colheita da história
rios (Saúde e Solidariedade Social).
clínica, examinar detalhadamente o
Se tudo correr bem, já não serão prepaciente, auscultá-lo, realizar um elecisos tantos Hospitais, poder-se-á até
trocardiograma, fazer a requisição dos
ir mais longe e encerrar todas as instiexames complementares de diagnóstuições de Saúde públicas, pois não hatico, aguardar os resultados, prescrevendo doentes para tratar deixa de ter
ver a terapêutica, os dez minutos não
sentido um Serviço Nacional de Saúde.
chegam, mas há sempre uma solução
Este é de facto o caminho do futuro. n
milagrosa, e então o profissional de
saúde poderá gentilmente sugerir ao
doente: “Sabe, talvez seja melhor não
errata: Cumpre-nos informar, a pedido da autora,
revelar essa queixa, pois só temos dez
Dra. Antonieta Dias, a seguinte correcção ao seu artiminutos para fazer a consulta e não
go “O Desmoronar da Nação”, publicado no número
anterior desta revista, Nortemédico n.º 63: Na págivai dar tempo para investigar isso
na 23, linha 24, onde se lê “Quem está a tomar conta
tudo. Será que não tem outra queixa
do País? São miúdos? São crianças, são adolescentes?”,
deve ler-se “Quem vai tomar conta do País? São miúmais simples?”
dos? São crianças? São adolescentes?”.

SERÁ QUE
ME DEIXAM?

FILIPA ROCHA

UMA CONSULTA
PARA DEZ MINUTOS

Interna de Medicina Geral e Familiar. USF Egas Moniz (CS Santa Maria da Feira)
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Cresci a admirar o trabalho dos profissionais da
bata branca, na luta contra
a doença e o sofrimento.
Sempre olhei para a medicina como a disciplina da
compaixão, dos direitos cívicos, da missão social, do
cuidado ao outro. Decidi
que queria fazer parte desse mundo, dessa equipa
de profissionais. Era essa
a minha realização, o meu
objetivo! Lutei e sofri por
esta causa. Não desisti.
Após o curso, optei pela carreira de Medicina Geral e Familiar, porque sempre
quis exercer uma medicina de proximidade, de relação, de empatia, de trabalho
de equipa, de interdisciplinaridade. Lutei
e luto para estar na linha da frente… mas
agora, luto desiludida com a dureza de
uma realidade que não conhecia.
O “sistema” obriga-me a ser médica “contranatura”… A ser médica dos números e
não dos doentes… A ser gestora dos indicadores e não dos cuidados… A atingir
objetivos sobretudo quantitativos… Jurei
fazer sempre o melhor pelo meu doente… será que o faço?!
Procuro ser fiel aos meus princípios e valores, procuro focar-me nas necessidades
de quem se senta à minha frente, mas as
burocracias são uma constante… e surge
o desgaste…
Acredito nas bases que fundamentam a
reforma dos CSP… Acredito no trabalho
em equipa e por objetivos… Reconheço
as exigências que pressupõem a equidade, a acessibilidade e a igualdade de direitos aos cuidados de saúde… Não temo
os desafios e as dificuldades inerentes à
carreira médica… Mas temo pelo futuro
do SNS, pelo meu futuro como especialista, pelo futuro dos cuidados prestados
aos doentes…
Quero ser uma boa profissional, quero sê-lo no meu país, onde me formei e onde
quero contribuir para uma prestação de
cuidados de saúde efetiva, quero poder
olhar para os meus doentes e preocupar-me fundamentalmente com “O que o
traz cá hoje?”. Será que me deixam? n
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Paulo Cunha e Silva, nascido
em Beja em 1962, faleceu a 11
de novembro de 2015, vítima de
enfarte do miocárdio.
Filho de um juiz e de uma
professora, viveu em Braga e no
Porto, tendo-se licenciado em
Medicina no Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar. Paulo
Cunha e Silva tornou-se mestre e
doutor em Ciências do Desporto
também pela Universidade
do Porto, onde foi mais tarde
professor de Anatomia, no
entanto, foi no mundo da arte
que veio exercer a maioria da sua
atividade profissional.

Foi também comentador residente
no programa da RTPN “Choque
Ideológico”, em 2007 e 2008,
abraçando em 2009 o cargo de
conselheiro cultural da Embaixada
de Portugal em Roma, função que
ocupou até 2012.
Em 2013 foi chamado, por Rui
Moreira, a dirigir o pelouro da
Cultura da Câmara Municipal do
Porto (CMP).

1962-2015

PAULO CUNHA E SILVA

in memoriam

Foto: Porto.pt

Em 2000 passou a colaborar
com a Fundação de Serralves no
âmbito da coordenação científica
dos Estudos Contemporâneos,
ficando encarregado no
ano seguinte das áreas do
Pensamento, Ciência, Literatura e
Projetos Transversais da iniciativa
‘Porto 2001 – Capital Europeia
da Cultura’. Entre 2003 e 2005
assumiu a direção do Instituto das
Artes do Ministério da Cultura,
sendo que entre 2002 e 2007
passou a assinar uma coluna no
Diário de Notícias.

Porventura terei levado longe demais
o espírito de Abel Salazar,
de que um médico que só
sabe de Medicina, nem de
Medicina sabe”. Assim se
autodefiniu numa conversa
proposta pela SRNOM, em
Setembro último, a propósito da sua transição da Anatomia para as Artes, algures
entre os anos 90 e quando
já se olhava no horizonte
o projecto da Capital Europeia da Cultura.
O trabalho de programação
no Porto 2001 deu a Paulo
Cunha e Silva o primeiro
grande reconhecimento no
meio artístico. Mas para o
discípulo de Nuno Grande,
sempre houve dois mundos
dentro de si, desde que era
assistente no ICBAS e colaborava em simultâneo com
a Fundação de Serralves ou
com a Gulbenkian, propondo e comissariando diversas
exposições.

Em 2003 foi convidado a
fundar e dirigir o Instituto
das Artes do Ministério da
Cultura. Esteve três anos
em Roma, como conselheiro cultural da Embaixada de
Portugal e voltou a uma Capital Europeia da Cultura,
agora como Comissário de Guimarães 2012. Já de regresso à Universidade do Porto, foi desafiado por Rui Moreira a pensar o Porto em toda a sua latitude cultural.
O projecto político venceu. O projecto cultural estava a
construir-se.
Como vereador, Paulo Cunha e Silva não apenas pacificou a relação do município com a Cultura e os seus
agentes, como lhe deu conceito e amplitude. “Toda a cidade é corpo”, revelou-nos na mesma conversa que será
brevemente publicada em livro, “sem zonas proibidas”
e passível de ser infiltrada, à luz de um conceito muito
próprio a que deu o título de “cidade líquida”. A “terapêutica cultural” que aplicava, acrescentava, era muito
mais agregada à “política de conteúdo” do que à tradicional “política de equipamento”. Era este o projecto de
cidade aberta, vibrante e cosmopolita que Paulo Cunha
e Silva estava a concretizar desde 2013 e que deixará
como o mais relevante legado de uma vida interrompida súbita e precocemente.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
partilhou da consternação pública que a morte de Paulo Cunha e Silva suscitou nos mais diversos quadrantes
políticos e culturais, com um texto breve onde “lamentou tão grande perda” para a cidade do Porto. “Foi uma
referência na dinamização cultural que fez reacender
o brilho da cidade e a fez reaparecer nos mais diversos
“palcos”, dando-lhe a visibilidade desde sempre merecida”, acrescentou o organismo. 
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ELEIÇÕES
DOS COLÉGIOS DE
ESPECIALIDADES
Os colégios de especialidades, subespeciali-

dades e competências que não tinham tido
nenhuma lista concorrente às eleições de
26 de março convocadas pelo Conselho Nacional Executivo foram às urnas a 9 de julho.

O

s colégios incluídos neste processo foram
Farmacologia Clínica, Medicina Física e
de Reabilitação, Medicina Nuclear, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Subespecialidade de Cardiologia de Intervenção, Subespecialidade de Cuidados Intensivos Pediátricos,
Subespecialidade de EEG/ Neurofisiologia Clínica,
Subespecialidade de Eletrofisiologia Cardíaca, Subespecialidade de Medicina Materno-Fetal, Competência de Hidrologia Médica e Competência de
Medicina Farmacêutica.
As votações decorreram nas Secções Regionais da
Ordem dos Médicos, tendo o apuramento final dos
resultados a nível nacional acontecido cinco dias
mais tarde, a 14 de julho. n
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NOVA
APLICAÇÃO
NORTEMÉDICO
JÁ DISPONÍVEL
newsletters da Secção Regional do

Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM)
no seu smartphone ou tablet de forma
simples e intuitiva. Basta descarregar
a aplicação «NorteMédico» no Google
Play ou Apple Store.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

Agora já pode aceder às revistas e

A

Secção Regional do
Norte da Ordem
dos Médicos deu
mais um passo na modernização dos seus veículos
de comunicação com o lançamento da nova aplicação
«NorteMédico», destinada
a dispositivos móveis iOS e
Android.
Este novo serviço gratuito favorece o acesso em
tempo real às publicações
da SRNOM, desde a revista
Nortemédico, publicada trimestralmente, a newsletters
onde são anunciados eventos, notícias e informações
de interesse aos médicos
inscritos na SRNOM.
Como nos explicou Rui Capucho, dirigente do Conselho Regional Norte da
Ordem dos Médicos, a aplicação é “capaz de adaptar
os conteúdos ao tamanho
do ecrã, permitindo a pesquisa por palavras-chave e
possibilitando uma navegação entre páginas de forma
fluída e intuitiva” e emitindo
alertas para notificar os leitores da inserção de novas
edições.
A criação da aplicação ficou
a cargo da “Iterar”, uma startup tecnológica que tem na equipa fundadora dois
médicos que desenvolvem software: João Magalhães
e Tiago Alves.
“Na secção ‘Publicações’ pode encontrar todas as
edições disponíveis”, “descarregue a edição que
pretende ler” e “após o download estará sempre disponível para leitura”, esclareceu o programador e
co-fundador João Magalhães, garantindo que toda a
experiência de utilização foi pensada em torno do
conforto da leitura.
“Através da opção ‘Partilha’ pode enviar para
qualquer pessoa por e-mail, Facebook, Twitter ou
Linkedin” o conteúdo pretendido, acrescentou.
A revista Nortemédico está também disponível em
http://www.nortemedico.pt/ em formato pdf. Os
médicos que, perante a disponibilização informática dos conteúdos, quiserem abdicar de receber a
revista em formato papel, reduzindo os custos para
a SRNOM, devem dar essa indicação. n

Para
descarregar
a aplicação
«NorteMédico»:

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.iterar.srnom

https://itunes.apple.com/us/app/nortemedico/id987011409?mt=8
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USF-AN
elabora
estratégia
para
ultrapassar
as ameaças
atuais

Numa conferência de

N

o 7.º Encontro Nacional
imprensa na SRNOM, a
das USF, 90
direção da Associação Naequipas de
cional das Unidades de
trabalho construíram um
documento, a “Declaração
Saúde Familiar (USF-AN)
de Aveiro”, onde foram
deu conta das 49 medidas
estabelecidas sete medique considera indispendas para combater cada
uma das sete ameaças ensáveis para promover um
contradas, para “apresennovo ciclo na transfortar às forças políticas e à
sociedade no sentido de
mação dos cuidados de
promover um novo ciclo
saúde primários no país.
de cuidados primários em
Portugal”.
As palavras são do presidente da direção da Associação Nacional das
USF, Bernardo Vilas Boas,
numa conferência de imprensa que decorreu na
Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos a 7
de julho, e a que o CRNOM se associou (ver caixa).
Na ocasião, Vilas Boas frisou tratar-se de uma reflexão proposta por profissionais de saúde sobre
os Cuidados de Saúde Primários (CSP) do futuro,
sublinhando, no entanto, que o envolvimento dos
profissionais, cidadãos e organizações é fundamental para que tenha êxito.
As primeiras duas ameaças observadas passam pela
“ausência de uma verdadeira política de recursos
humanos” e “ausência de reconhecimento do enfermeiro de família como especialista em saúde familiar, de uma carreira para os secretários clínicos,
manutenção dos rácios invertidos de Médicos de
Família vs. Médicos Hospitalares e a quase nula
aposta nas outras profissões de saúde”.
Como explicou o presidente da direção da USF-AN,
“já há equipas criadas sem secretários clínicos” em
que “o défice é suprido de forma inaceitável por
desempregados que estão ali temporariamente”,
inseridos nos POC (Programas Ocupacionais de
Emprego).
As seguintes ameaças dizem respeito às “restrições
ao número de USF”, ao “sistema de informação caótico”, “modelo de contratualização e monitorização
estagnado”, à manutenção dos “ACeS com a atual
dimensão populacional e dependentes de órgãos
centrais do ministério” e à “ausência de uma estrutura nacional de governação e pilotagem dos CSP”.
Já as 49 medidas, como explicou João Rodrigues,
membro do conselho consultivo da USF-AN e presidente da comissão organizadora do 7.º Encontro Nacional da USF, “decorrem da necessidade
Texto Inês Ferreira › Fotografia Nuno Almeida
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Conferência de Imprensa USF-AN

USF-AN defende que é
urgente parar a emigração
de médicos
A USF-AN realiza amanhã, dia 07 de
Julho às 14h30, uma conferência de imprensa nas instalações da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) subordinada ao tema da emigração médica e degradação dos Cuidados
de Saúde Primários (CSP).

Nesta conferência, chamar-se-á, mais
uma vez, a atenção às questões derivadas da ausência de uma verdadeira
política de recursos humanos e para a
manutenção dos rácios invertidos de
Médicos de Medicina Geral e Familiar vs.
Médicos da Carreira Hospitalar.

Esperamos
que o novo
ciclo, seja qual
for em termos
governativos,
crie condições
para fixar todos
os médicos de
família”
joão rodrigues

de ultrapassar as ameaças
anteriores”. O início da sua
intervenção ficou marcado
por um olhar sobre a emiNa conferência, a USF-AN irá apresentar
gração de especialistas,
as 7 ameaças e as 7 medidas de que o
onde, entre outras razões,
País necessita na área dos cuidados de
salientou que os concursos
saúde primários e que deverão acontecer no início da nova legislatura.
de colocação são “demoraPor todos estes motivos, o Conselho Redos, lentos, burocráticos”,
gional do Norte associa-se a esta iniciatisendo muitas vezes necesva e convida todos os Senhores Jornalissário esperar um ano para
tas a marcarem presença na Sala Braga
serem colocados. Trata-se
do Centro de Cultura e Congressos da
de “mão de obra extremaSRNOM às 14h30. […]
mente qualificada que custou dinheiro ao país e de
que nós necessitamos”, ressalvou. Assunto também
abordado mais tarde pelo enfermeiro Tiago Pinto,
focalizado na sua profissão, onde a “tendência é
maior e mais antiga”.
As medidas propostas passam pela criação de uma
“Unidade de Missão”, instituição de uma estratégia e práticas de “gestão provisional rigorosa do
recrutamento e valorização dos recursos humanos”, num modelo de gestão de risco partilhado,
investimento nas equipas regionais de apoio como
principais dinamizadores, aumento do número de
USF (“atingindo cerca de 75% da população coberta
e privilegiando as USF modelo B”) e aproximação

progressiva das UCSP (Unidades de Cuidados de
Saúde Personalizados) aos princípios da ‘marca
USF’, com especial atenção ao interior do país. Vilas Boas lembrou que em 2014 estava prevista a
abertura de 50 unidades e apenas metade abriram.
Este ano o número estimado é 33, quantidade que
o presidente da direção considerou “insuficiente” e
que “demonstra o desinvestimento nas USF”.
Foram ainda trabalhadas outras medidas como o
desenvolvimento de uma “nova arquitetura integrada dos sistemas de informação de saúde e do
SNS”, tendo sido salientado que “transparência
exige informação útil”, o redimensionamento dos
ACeS e a aposta no desenvolvimento da Governação Clínica em Saúde. n
Repercussão na Comunicação Social
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IV CERIMÓNIA
DA BATA BRANCA
DA FMUP
Acto simbólico
de acolher o
doente

A Aula Magna
da Faculdade
de Medicina da
Universidade do Porto
(FMUP) encheu para
assinalar a transição
dos estudantes do ciclo
básico para o ciclo
clínico. Convidado
a intervir nesta IV
Cerimónia da Bata
Branca, Miguel
Guimarães, presidente
do CRNOM, frisou a
importância de uma
relação humanizada
entre médico e doente
e apelou à intervenção
associativa dos
jovens. Maria Amélia
Ferreira, directora
da FMUP, considerou
simbólica e identitária
esta iniciativa.

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport
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N

ão a meio, mas a
sensivelmente “um
quarto” da sua formação – como fez questão de
salvaguardar Miguel Guimarães – mais de duas centenas
de estudantes de Medicina comemoraram a transição para
o ciclo clínico na Cerimónia
da Bata Branca da FMUP,
realizada, a 17 de Setembro.
Convidado a intervir, o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (CRNOM) começou
por focar a importância da
formação específica para o
exercício pleno da profissão,
explicando assim o sentido da
afirmação inicial: “Ainda têm
um longo caminho a percorrer para obterem a vossa especialidade e poderem exercer
com autonomia e qualidade”.
O dirigente considerou que a
grande mudança trazida pelo
ciclo clínico é a relação médico-doente. “Nos anos anteriores, a arte propriamente dita não vem ao de cima. Mas vai começar
a partir de agora”, sublinhou Miguel Guimarães,
acrescentando a necessidade de cultivar a relação
com o doente, mais na sua perspectiva humana
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condizente com o nível de responsabilidade”. O presidente do CRNOM deixou
ainda um último apelo aos estudantes
para que “comecem a participar nos movimentos associativos, não apenas ao nível das associações estudantis, mas também noutras estruturas”.

Não podemos
contornar a
importância da
informatização,
mas creio
que há uma
dependência
excessiva”

TESTE À CAPACIDADE DE
ADAPTAÇÃO

Antes da intervenção do dirigente da Ordem dos Médicos, já a “decana” da FMUP,
a professora Isabel Ramos, havia identificado os ‘cinco mandamentos’ que os
alunos do ciclo clínico devem respeitar.
Houve também lugar a dois testemunhos
de alunas que passaram pela mesma
transição no ano passado e um enquamiguel guimarães
dramento curricular do 4.º ano de curso.
Anfitriã desta IV Cerimónia da Bata
Branca, a directora da FMUP, Maria
Amélia Ferreira, lembrou aos 200 alunos presentes que a chegada do ciclo clínico é “um período de adaptação” e, ao
mesmo tempo, um teste para situações
semelhantes ao longo da vida profissional. “Vão ter de desenvolver a vossa capacidade de adaptação ao longo da carreira”,
assinalou, acrescentando que ser médico
é também “um percurso de crescimento,
desde o casulo de onde saíram até à plena
autonomia”.
Sobre a cerimónia, a directora falou da
sua dimensão simbólica e da importância
de “estimular uma cultura humanista na
profissão médica”. “É importante passar
essa ideia, porque o ser humano estará
no centro das vossas preocupações. É
inerente à confiança que o doente vos deposita”,
do que numa perspectiva técnica. “Não
recordou Maria Amélia Ferreira, que deixou um
podemos contornar a importância da
apelo final aos futuros médicos para “serem agentes
informatização no nosso trabalho, mas
de mudança na comunidade”.
creio que há uma dependência excesTendo “bem presente” o misto de “felicidade e ansiva que constrange a relação com os
gústia” que representa a transição para a enfermadoentes. Nesse sentido, temos de dar
ria, a directora clínica do Centro Hospitalar de São
o máximo no nosso dia-a-dia para huJoão, Margarida Tavares, apelou aos jovens para
manizar os cuidados”.
disfrutarem da oportunidade. “Vão conviver mais
Valorizar a ética e a deontologia foi
de perto com os profissionais – não apenas médicos
outra das notas dominantes na inter– e podem e devem interagir com eles o mais posvenção do presidente do CRNOM. Para
sível, mesmo que não pareçam tão receptivos num
o responsável, os princípios éticos da
contacto inicial”, aconselhou Margarida Tavares.
profissão “são basilares” e exigem ao
A responsável não deixou de reforçar o argumento
médico “saber estar perante o doente
humanista, tendo em conta o contacto com o doe perante os colegas”. Finalmente, Miente, mas deixou um pedido especial numa área
guel Guimarães apontou três desafios
onde o ‘São João’ ainda não consegue liderar pelo
fundamentais aos estudantes que agora
exemplo: “Há muitos anos que temos tentando eniniciam o seu ciclo clínico: primeiro, o
contrar o melhor modelo para travar as infecções
contacto com o doente, hoje cada vez menos facilihospitalares, mas é difícil transformar o conhecitado por haver “demasiada gente” nas enfermarias;
mento em prática. As pessoas sabem os cuidados
segundo, o acesso à formação médica especializada,
que devem ter, mas é efetivamente difícil concretique “deve ser uma garantia do governo”; terceiro e
zarem. É um ‘danoninho’ que nos falta e está muito
último, as saídas profissionais, que “existem” mas
dependente de vós”. n
devem ser acompanhadas de “uma remuneração
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10.º YES MEETING

– uma “revolução testemunhada por todos” – Miguel Guimarães assumiu que “algo de muito semelhante” irá acontecer no futuro próximo e mostrou
a expectativa de que esses avanços sejam “cada
vez mais orientados para o doente” e “centrados
na melhoria da qualidade dos cuidados de saúde”. Nesse sentido, o
Na abertura da 10.ª edição do
dirigente apelou a que os jovens
YES Meeting, o presidente do
investigadores “estejam mais disponíveis para partilhar projectos,
Conselho Regional do Norte da
informação e experiência com os
Ordem dos Médicos (CRNOM)
médicos” e deixou um desafio final:
apelou a uma maior cooperação
“Se estamos na mesma luta, porque
entre os futuros médicos e os funão apoiarmo-nos mutuamente e
produzir benefícios de saúde para a
turos investigadores, tendo em
comunidade?”.
vista o bem-estar dos doentes.
O presidente da primeira comisPerante mais de 400 jovens, Sesão organizadora do YES Meeting
bastião Feyo de Azevedo, reitor
recordou que a ideia original do
evento era preencher um espaço vada Universidade do Porto (UP),
zio que existia no país, em termos
elogiou o grande avanço que
de “contacto internacional e aconPortugal regista hoje em termos
selhamento de carreira”. Surpreende condições materiais e hudido pela forma como o congresso
evoluiu, Filipe La Fuente assumiu
manas e que devem colocar o
que, mais do que organizar uma
país a competir com os melhores
primeira edição, “foi certamente
no plano internacional.
mais duro manter esta organização
ano após ano”. Marisa Martins, presidente da comissão organizadora
desta 10.ª edição, confirmou que a dimensão actual
deste congresso não torna fácil a vida à organização, mas mostrou-se orgulhosa do produto final:
“É um sentimento único poder oferecer-vos esta
experiência, onde têm a oportunidade de contactar
com cientistas de topo, aprender como as coisas
funcionam noutros países e como eles pensam os
diferentes problemas sociais e sanitários. Conseguimos fazê-lo e queremos continuar a fazê-lo, com
presidente do
o objectivo de vos proporcionar uma das melhores
CR NOM foi
experiências da vida, como eu acho que esta é”.
um dos conviMuito participada, esta mesa inaugural do YES Medados especiais na seseting contou também com o depoimento da presão de abertura do 10.º
sidente da Associação de Estudantes da FMUP,
Young European Scientists
Diana Rodrigues, que considerou um “orgulho” ver
(YES) Meeting, realizado
o evento “atingir um nível de qualidade sem preceno novo auditório da Fadentes” nesta instituição. Já a directora da faculdade,
culdade de Medicina da
Maria Amélia Ferreira, considerou que um dos méUniversidade do Porto
ritos desta iniciativa é “o desenvolvimento da ferra(FMUP) a 17 de Setemmenta essencial à vossa profissão: aprender a pensar
bro. O evento, promoem termos científicos”.
vido desde 2006 por um
Coube a Sebastião Feyo de Azevedo o encerramento
conjunto de alunos dado painel, com palavras de grande entusiasmo ao
quela instituição, é já um dos maiores congressos
ver a mudança que se regista desde os seus tempos
nacionais na área da investigação em ciências da
de estudante. “Que diferença existe em relação há
saúde e da vida e, de acordo com Miguel Guima40 anos! Nas condições materiais de trabalho e no
rães, constitui-se como “uma grande plataforma de
capital humano, hoje em Portugal estamos a comvalorização científica e, sobretudo, de partilha de
petir para estar entre os melhores. É tremendo”,
experiências e networking” entre jovens estudantes
observou o reitor da Universidade do Porto, que não
e investigadores.
deixou de felicitar a organização por ajudar a “atinRecordando a importância que os progressos das
gir um dos alvos estratégicos da universidade, que é
ciências biomédicas tiveram nas últimas décadas
a sua internacionalização”. n

Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Cooperação
médicocientífica
e projecção
internacional

O

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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CONGRESSO DA APU
PROMOVEU SIMPÓSIO
LUSO-GALAICO DE
UROLOGIA
O presidente do Conselho Regional
do Norte da Ordem dos Médicos
(CRNOM) participou no Congresso da
Associação Portuguesa de Urologia
com uma intervenção no Simpósio
Luso-Galaico, onde defendeu o
estreitamento da relação entre
os países vizinhos na partilha
de conhecimentos, experiências
clínicas e boas práticas.

N

o âmbito do Congresso da Associação
Portuguesa de Urologia (APU), que pela primeira
vez se realizou no Minho, entre os dias 24 e 27 de setembro, Miguel Guimarães, presidente do CRNOM,
participou no Simpósio Luso-Galaico de Urologia,
que decorreu no dia 26 no Hotel Meliã de Braga,
moderado por Luís Fariña.
O primeiro orador do fórum foi Adriano Pimenta
que sublinhou que a “Medicina é hoje muito tecnológica” e computadorizada e “pouco dialogante”,
mas também que “temos um nível extraordinário na
urologia” luso-galaica. Também do lado português,
Alfredo Mota abordou a questão da doação e colheita de órgãos em dadores com o coração parado,
que deixou no ar a questão: “O que podemos aprender com a Galiza?”. Numa intervenção mais técnica,
José Luis Diaz-Reixa aprofundou esta problemática da doação em assistolia, controlada e não controlada, e deu como exemplo uma equipa especial
criada no final dos anos 1980 na Corunha – “com

disponibilidade permanente e rapidez de resposta”
– para explanar o protocolo de atuação e esclarecer
os critérios de inclusão e exclusão, como a idade e
tempo de paragem cardiorrespiratória, necessariamente inferior a 20 minutos.
Venancio Chantada Abal, presidente da Sociedad
Gallega de Urología (SGU), exprimiu a “vontade
firme e forte” de “revitalizar” e “recuperar a ligação
entre a urologia galega e portuguesa” e apresentou o
palestrante seguinte, Enrique Cespón Outeda, que
considerou uma referência na área. Cespón falou
sobre casos de sucesso decorrentes da inovação da
urologia na Galiza, onde se regista a presença de
100 especialistas nos serviços de assistência pública
sanitária e 23 internos. “A urologia é pioneira nos
avanços tecnológicos”, afirmou, acrescentando que
se trata de uma referência para outras especialidades médicas. De acordo com o especialista, falar da
urologia na atualidade é falar da laparoscopia, sendo
que praticamente em todos os hospitais da Galiza é
feita de forma rotineira, dando resposta a patologias
oncológicas, tanto na próstata como no rim ou bexiga. O urologista deu também exemplos de
outros tipos de cirurgia, frisando no entanto
que a laparoscopia corresponde a cerca de
80% do total.
Por último, Miguel Guimarães versou sobre
o que se pode fazer para melhorar o conhecimento e intercâmbio luso-galaico, começando
por considerar que os colegas da Galiza estão
“bem avançados naquilo que é a utilização das
novas tecnologias”. “Neste momento existe legislação que permite que sejam dados passos
mais sólidos e seguros no sentido de poder
existir uma colaboração entre Portugal e Espanha, em especial com a Galiza em matéria de
troca de conhecimento, experiências clínicas
e boas práticas”, afirmou o presidente do CRNOM, salientando a importância das sociedades científicas e colégios de especialidade no estreitamento da colaboração neste campo. A Direção-Geral
da Saúde constituiu três comunidades de trabalho,
entre elas a Norte-Galiza “que tinha como propósito
identificar os custos públicos no contexto transfronteiriço para que pudesse existir uma colaboração efetiva no sentido de melhorar a qualidade dos cuidados
de saúde prestados aos doentes”, e Portugal colocou
como objetivo para o Plano Nacional de Saúde 20122016 fortalecer as relações bilaterais entre Portugal e
Espanha, “existindo já uma colaboração estreita na
transplantação, vacinação, investigação clínica e básica, pediatria, telemedicina e também na prevenção
e tratamento do alcoolismo”, relembrou. Ainda neste
sentido, Miguel Guimarães realçou a importância da
formação contínua, considerando fulcral “manter
ativos os nossos especialistas”, atribuindo grande
relevância à troca de ideias com o país vizinho para
a atualização. O urologista e dirigente da SRNOM
trouxe ainda à discussão a questão das redes de referência e excelência nas zonas de fronteira, dando
como exemplo o peso positivo que podem ter no
tratamento de patologias raras. n
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CONVÍVIOS CIENTÍFICOS CMEP

A

té 3 de julho todos os convívios científicos da CMEP em parceria com a SRNOM
tiveram como objetivo promover a prática
do exercício físico, falando sobre longevidade, ciência e novidades científicas. Na 46.ª palestra, pela
primeira vez, foram abordados os eventuais efeitos
nefastos da prática excessiva do exercício físico.
O orador convidado foi o cardiologista Marco Oliveira, que
o organizador, Jaime Milheiro,
considerou ser “sem dúvida uma
das pessoas mais brilhantes que
teve o prazer de conhecer”, “uma
pessoa dedicada à investigação,
ao pensamento lógico”.
O médico começou por frisar que
o “exercício físico é bom” e que
a sua prática regular contribui
para a prevenção e tratamento de
No início de julho Marco Oliveira remuitas doenças, especialmente
gressou à Secção Regional do Norte
do sistema cardiovascular. No
da Ordem dos Médicos (SRNOM) para
entanto, acrescentou, “provavelmais um convívio científico da Clínica
mente é bom até certo limite”,
Médica do Exercício do Porto (CMEP)
podendo depois os efeitos adversos superar os benefícios”.
em que abordou os efeitos nefastos da
Marco Oliveira deu como exemprática excessiva de exercício, com enplo o soldado grego Pheidippifoque no sistema cardiovascular, a sua
des, o primeiro caso conhecido
especialidade.
de morte súbita relacionada com
a prática de exercício – de acordo
com a história correu de Marathon até Atenas para
anunciar a vitória sobre os persas. Suportado em
trabalhos como o “The Taiwan Study” e “The Copenhagen Heart Study”, o cardiologista deu conta da
‘curva’ observada nos gráficos, sendo que a longevidade é observada no centro, equilíbrio, e o sedentarismo e demasiado exercício ocupam os extremos.
“Em alguns indivíduos, a prática excessiva e sustentada de exercícios de resistência de alta intensidade
pode causar remodelling cardíaco adverso, estrutural
e elétrico”, afirmou, explicando e dando conta de
que esta prática pode causar sobrecarga aguda nas
aurículas e ventrículo direito, com reduções temporárias na fração de ejeção do ventrículo direito e
elevações transitórias de marcadores cardíacos.
De acordo com o orador, esta lesão recorrente do
miocárdio pode resultar em fibrose, especialmente
nas aurículas e ventrículo direito, “criando um potencial substrato para arritmias auriculares e ventriculares”. Esta prática excessiva pode ainda provocar
O exercício é
rigidez de grandes artérias, calcificação das artérias
fundamental
coronárias e disfunção diastólica.
na nossa vida,
Sobre os atletas veteranos de desportos de enduna nossa longevidade,
mas acima de tudo é
rance, como maratonas, ultramaratonas e ciclismo,
preciso ser prescrito,
o palestrante afirmou que “têm prevalência de fibriorientado. Assim
lhação auricular cinco vezes superior aos de uma
como qualquer
população não atlética” e que “quanto mais intenso
medicamento
e com maior durabilidade for a prática de exercício,
também tem de
menor será a probabilidade de o coração reverter
ser quantificado,
completamente”.
analisado, adaptado
Assim, o convidado considerou ser necessário conconsoante a pessoa”
duzir estudos adicionais para clarificar o limiar
jaime milheiro

 EXCESSO
DE DESPORTO
E RISCO
ARRÍTMICO EM
ANÁLISE
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potencialmente nefasto do exercício, a estratificação
de indivíduos em risco e o regime ideal de exercício
para a saúde cardiovascular.
“À luz da evidência atual”, concluiu, “os benefícios
do exercício aeróbio vigoroso parecem aumentar até
à prática de uma hora diária, para além da qual não
parece haver benefício adicional e poderá até haver
efeitos adversos em certos indivíduos”.
No final, como já é costume nestes encontros, foi
dada a palavra à assistência para que se colocassem
questões ou afirmassem posições, tendo havido
tempo para explorar a questão do exercício e gravidez e o “boom” do exercício físico a que assistimos,
em que muitas vezes pessoas, sem acompanhamento especializado, passam do sedentarismo à
prática excessiva, debate sugerido por Paulo Pires,
médico do ultramaratonista português Carlos Sá.

 ERRADICAÇÃO DO
ATAQUE CARDÍACO “NUM
HORIZONTE PRÓXIMO”
O conhecido professor e
cardiologista Ovídio Costa
foi o orador convidado do
47.º convívio científico
promovido pela CMEP em
parceria com a SRNOM,
onde abordou a questão da prevenção como
forma de erradicar o enfarte.
“Erradicação do ataque cardíaco – mito ou realidade?”, foi este o mote para mais um encontro científico CMEP/SRNOM, realizado a 4 de setembro.
Em representação do Conselho Regional do Norte
da Ordem dos Médicos, esteve presente Carlos
Mota Cardoso, que começou por saudar esta iniciativa: “É no convívio e partilha que colorimos o
conhecimento com tinta humana”, afirmou, considerando estes encontros “determinantes na atualização e humanização”.
De seguida, Jaime Milheiro, diretor clínico da
CMEP, introduziu o orador deste 47.º convívio científico, Ovídio Costa, uma “referência na cardiologia
e medicina desportivas” e um “opinion-maker”.
Dada a palavra ao cardiologista, começou por frisar
que o seu “ânimo e desejo” é mostrar que a erradicação do ataque cardíaco “está num horizonte
próximo”.
Ovídio Costa recordou o tempo em que começaram a surgir unidades coronárias e em que passou
a haver uma maior vigilância, mas, sublinhou, “a
atitude era expectante”, isto é, aguardava-se alguma
complicação para se poder agir. O acidente cardiovascular era o marco importante e aceitava-se
bem que o diagnóstico fosse feito após o mesmo,

É ridículo o
diagnóstico
ser feito depois do
ataque”, “o problema
começa antes e evolui
silenciosamente”

passando a prevenção a
ser secundária.
“Hoje há meios de
diagnosticar doença
aterosclerótica antes”
e assenta aqui toda a
metodologia e eficácia,
Se for feito o
enalteceu. Para que tal
diagnóstico
aconteça é necessário
precoce e houver
analisar os algoritmos
regressão, não há
ataque cardíaco”
de risco, ferramentas
ovídio costa
úteis como ponto de
partida no estudo do
doente. O cardiologista
identificou vários fatores, desde os clássicos,
como idade, sexo e
genética, aos modificáveis, que aumentam
a probabilidade de desenvolver doença cardiovascular, como o colesterol,
tensão arterial, tabagismo, sedentarismo e fatores
dietéticos. Relembrou, no entanto, que muitos clínicos não recorrem às tabelas de risco por se tratar
de uma relação estatística e não causa-efeito. “Não é
um tiro certeiro”, afirmou, dando exemplos de pessoas com hábitos saudáveis com problemas de aterosclerose e vice-versa. “Não me admira que no Youtube haja gente a dizer que o colesterol é um mito,
porque a relação é bem complexa”, acrescentou.
“Há uma tendência universal para sobrevalorizar
os objetivos atuais e subestimar os futuros”, uma
depreciação temporal aliada à dificuldade de alterar
os hábitos. Muitos doentes, como explicou o orador,
desvalorizam os seus fatores de risco e só quando
têm um enfarte é que alteram as suas rotinas, dando
como exemplo o “vício” do sal, que considera desnecessário na nossa alimentação.
O médico destacou a importância de os clínicos serem capazes de “fazer o clique” nos doentes, dando
como exemplo um estudo realizado em 2002 em
que os utentes que levaram para casa imagens das
placas ateroscleróticas ficaram sensibilizados para
a mudança de hábitos. Para melhorar a análise do
risco em casos de maior indecisão, de risco intermédio, enumerou testes capazes de otimizar a avaliação, como TAC, IMT, provas de esforço, cintigafria miocárdica e ABI. Baseou-se ainda em estudos
recentes para afirmar que as placas regridem em
70% dos casos, atribuindo aos restantes 30% a possibilidade de serem doentes diabéticos.
Em jeito de conclusão, recorreu às palavras de
Morteza Naghavi, médico pioneiro nesta área, para
considerar inaceitável e trágico que nesta era “existam milhões de pessoas, conscientes, na sua maior
parte, sobre a sua saúde, a viver inadvertidamente
com uma pesada carga das placas ateroscleróticas
nas coronárias”, imputando aos médicos a responsabilidade de “tirar partido do conhecimento e da
tecnologia” para salvar vidas. n
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23.º FÓRUM DA EFPT

SRNOM acolheu Curso de
Liderança e Competências
Profissionais
O Porto foi a cidade eleita para a realização do 23.º Fórum da

Federação Europeia de Internos de Psiquiatria, uma iniciativa que
permite aos internos ter um conhecimento global do conteúdo da

formação e da realidade da sua profissão noutros países, graças ao
intercâmbio das práticas e dos conhecimentos.
Texto Inês Ferreira

a replicação deste curso noutros países”,
acrescentou Mariana Pinto da Costa.

PROGRAMA CIENTÍFICO
“Saúde Mental Global” foi o tema do programa científico do Fórum, organizado
em colaboração com a Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria (APIP) e
com a Associação Nacional de Internos
de Psiquiatria da Infância e da Adolescência (ANIPIA). Ao longo dos dias 25 e
26, os participantes de vários países da
Europa puderam assistir a várias sessões
plenárias e workshops que contaram com
o contributo de profissionais de reconhecido mérito nacional e internacional.
“Quisemos abordar neste mote as atuais
mudanças a nível económico, político,
tecnológico, cultural e ambiental, que estão a remodelar a sociedade, fazendo-nos
refletir sobre novos padrões de saúde e
doença”, explicou a presidente da EFPT.

DISTINÇÕES

A

Secção Regional do
Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) foi
o local escolhido para a realização do Curso de Liderança
e Competências Profissionais que, numa iniciativa
pioneira, precedeu o 23.º Fórum da Federação Europeia de Internos de Psiquiatria (EFPT), que este ano
se realizou entre os dias 22 e 27 de junho, no Porto.
Como explicou à Nortemédico a presidente da
EFPT, Mariana Pinto da Costa, “os profissionais de
saúde, nomeadamente os médicos, assumem frequentemente cargos de liderança, desempenhando
funções de responsabilidade, muitas vezes sem
preparação para tal”. Este curso veio assim colmatar essa falta com a exposição precoce a tarefas de
que implicam liderança, fomentando a capacidade
de exercer “papéis de coordenação, cooperação, e
gestão de conflitos” e estimulando a “criatividade
e a eficácia dos colaboradores, tendo em atenção
a diversidade e a interdependência”. O Curso de
Liderança e Competências Profissionais teve lugar
entre os dias 19 e 22 de junho e foi dirigido pelos
professores Norman Sartorius e Sir David Goldberg.
Os participantes consideraram esta experiência
“muito útil” pela “experiência de elaborar, redigir,
apresentar e discutir projetos, aprendendo também
a intervir, presidir e moderar reuniões de trabalho
em equipa”. “Foi amplamente sentido pelos participantes que o curso terá um impacto positivo sobre
as suas carreiras profissionais, e está a ser planeada

O projeto de excelência foi atribuído aos
internos de psiquiatria russos que desenvolveram webinários sobre temas como
a abordagem ao doente com sintomatologia ansiosa e/ou depressiva, psicofarmacologia racional, entre outros. “Estes
seminários contaram com a participação
de centenas de colegas online e atingiram milhares de visualizações”, contou
Mariana Pinto da Costa. Já o prémio de
melhor poster foi para os colegas da Grécia que estudaram, como explicou a dirigente, “a temática das consequências da crise financeira sobre o sistema de saúde da Grécia, fazendo
uma revisão sobre o que apelidaram de ‘tragédia
grega’, análise de relevo sobretudo para os colegas
em Portugal, pelas semelhanças e divergências que
podem ser apontadas”.
Este Fórum permitiu assim aos que se associaram
interagir num ambiente científico e também lúdico,
tendo abarcado a emblemática noite portuense de
São João. n
SOBRE A PRESIDENTE DA EFPT

Mariana Pinto da Costa, atualmente interna de Psiquiatria do Hospital de Magalhães Lemos, integrou a direção da APIP
assim que escolheu psiquiatria, tendo representado Portugal em 2011 no Fórum da
EFPT em Praga. Começou por estabelecer
o EFPT Exchange Programme, facilitando a possibilidade dos
internos de psiquiatria participarem em estágios de curta
duração em 13 países europeus. A partir de 2012, coordenou
o grupo de trabalho de um estudo realizado em 33 países da
Europa, o Brain Drain Study, que analisou os fatores associados aos fluxos migratórios entre países dadores e recetores.
Resultados que têm sido difundidos e que foram apresentados no Parlamento Europeu em Bruxelas, constando nas
informações da Joint Action of the European Union on Health
Workforce Planning and Forecasting. Em 2013, no Fórum da
EFPT em Zurique, foi eleita presidente da EFPT.
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PROGRAMA
DOUTORAL EM
BIOÉTICA FMUP/CFM

SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DOS
CERTIFICADOS AOS ESTUDANTES
BRASILEIROS

No passado dia 20 de julho decorreu

em Brasília a sessão solene de entrega
dos certificados aos estudantes brasileiros do Programa Doutoral em Bioé-

tica. Este programa, o primeiro desta natureza
quer em Portugal quer no Brasil, é organizado
pela Faculdade de Medicina da Universidade do

Porto (FMUP) e pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil (CFM), e é dirigido pelo Prof. Rui
Nunes.

Trata-se de um parceria que remonta a 2007 e que
pretende promover o intercâmbio técnico e científico entre a Faculdade de Medicina da Universidade

do Porto e o Conselho Federal de Medicina do
Brasil no âmbito da Medicina, especialmente na
área da Bioética. O Conselho Federal de Medicina
é a entidade que tutela os mais de 400 mil médicos brasileiros, e pretende
com este protocolo incrementar as competências e
capacidades dos médicos
brasileiros, sobretudo dos
dirigentes dos Conselhos
Regionais, na área da bioética e do biodireito.
Nesta sessão solene participaram o Bastonário
da Ordem dos Médicos
de Portugal, Prof. José
Manuel Silva, o Reitor da
Universidade do Porto,
Prof. Sebastião Feyo de
Azevedo, a Diretora da
Faculdade de Medicina
do Porto, Prof.ª Amélia
Ferreira, e o Diretor do
Programa Doutoral em
Bioética, Prof. Rui Nunes.
Dado o elevado impacto
deste programa na medicina brasileira, existindo
já mais de uma centena
de especialistas formados neste programa, e
tendo em atenção “os relevantes serviços prestados à sociedade por este
programa” foi atribuído
a cada um dos quatro
professores portugueses
a Medalha Institucional
do Conselho Federal de
Medicina.
O Dr. Carlos Vital – Presidente do Conselho Federal de Medicina – classificou o momento como
histórico, pois cumpriu
uma das missões deste
conselho que é promover ações de excelência
no sentido da qualificação profissional. Já para o
Prof. Rui Nunes, “A Bioética e a Ética Médica são essenciais à Medicina e este projeto, envolvendo mais
de uma centena de estudantes de doutoramento,
tem sido o exemplo de que apesar do enorme mar
que separa Brasil de Portugal os dois países estão
muito próximos do ponto de vista da cultura, da
identidade e dos grandes desígnios”.
Também o Bastonário da Ordem dos Médicos se
referiu à enorme importância da ética médica na
sociedade que hoje presenciamos e, também, à relevância de reforçar as ligações culturais e profissionais entre os dois países irmãos. n
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Restaurante
da SRNOM
reabre com
serviço mais
moderno e
qualificado
Com a maestria do chef Nuno Maia
na ementa, o Bisturi - Restaurante,
Bar, Eventos aposta em sabores
típicos portugueses e num
ambiente familiar, onde é possível
fruir da natureza.
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O

restaurante da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos reabriu
com uma nova imagem, conceito e
concessão. Com André Ramos na gestão e o chef Nuno Maia na liderança da cozinha, o
Bisturi - Restaurante, Bar, Eventos vem dar “modernidade, inovação” e “acima de tudo abertura, abrir
a Ordem dos Médicos para o público”. Como nos
explicou o chef formado pela École Supérieure de
Cuisine Française, a nova gerência aposta numa fusão de “sabores típicos portugueses e empratamento
contemporâneo”, assentes na qualidade.
Apesar de operacional desde 17
de agosto, a inauguração do restaurante, cuja denominação surgiu
por consenso na procura de algo
transversal ao tema, realizou-se no
final de tarde do dia 12 de setembro, sábado, com “uma pequena
apresentação de canapés e miniaturas” dos quais também fizeram
parte as moelas e mini rojões, bem
presentes na Casa do Carmo, na
Baixa do Porto, detida pela mesma
gerência. A escolha, como esclareceu Nuno Maia, deveu-se à vontade
de criar um clima “aconchegante,
uma onda familiar, para as pessoas
se sentirem descontraídas”.

“UM LOCAL ÓTIMO PARA
DEGUSTAR PRATOS DE
EXCELENTE NÍVEL”
Rui Nunes é uma das muitas pessoas que já se deliciaram com os
pratos do Bisturi. Aquando da
inauguração, recordou o seu almoço naquela mesma esplanada,
na companhia do presidente do
CRNOM, Miguel Guimarães, em
que provou Bacalhau com Broa:
“Estava ótimo, delicioso, muito
bem confecionado, com uma excelente apresentação... E o bacalhau,
sendo um prato tipicamente português, agora não se encontra com
qualidade facilmente. Creio que
este é um local ótimo para degustar
pratos de excelente nível, e eu pude
testemunhar isso da última vez que
cá vim”.
O bioeticista não poupa elogios,
desde a acessibilidade e parqueamento facilitados, ao facto de ser
“um local em que parece que estamos no campo,
embora estando no centro da cidade”: “Tem este
magnífico ambiente com a natureza, com plantas,
com tranquilidade, e por isso reúne todas as condições para ser um enorme sucesso”.
Em relação às diferenças face à anterior gerência, destaca a “qualidade da própria alimentação”,
que lhe parece “manifestamente superior”, e a

esplanada, que “num dia
magnífico de verão torna
o restaurante mais agradável” e abre o espaço,
permitindo desfrutar de
toda a natureza envolvente. “Estes ingredientes tornam o restaurante
muito atrativo e um local
excelente aonde vir quer
em encontros de trabalho, quer em encontros
científicos, o que já é habitual, mas também noutras circunstâncias, até
com a família e amigos”.
E aqui todos são bem-vindos, com qualquer um dos
espaço de restauração, inclusive o bar da piscina,
abertos ao público. Apesar de o chef não ter querido
desvendar o cardápio na sua totalidade, para deixar
algum mistério no ar, deixa um “até já” aos curiosos
que se atrevam a ali se dirigirem e a garantia de que
as cartas complementam na perfeição os jardins e
“espaços fantásticos” da SRNOM. n
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Os encantos
da cidade
narrados por
Joel Cleto

Texto Nelson Soares · Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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A 4 e 20 de setembro
realizaram-se a segunda e
terceira visitas da iniciativa
“Porto Revisitado”, que
levaram dezenas de médicos
a percorrer os trajetos do
Infante aos Clérigos e da
ribeira da Granja à sua foz,
com passagem pelas quedas
de água da Pasteleira.

A

segunda etapa do “Porto Revisitado” teve a
particularidade de ser noturna e de partir
exatamente do ponto onde foi concluída a
visita anterior: a interseção entre a Praça da Ribeira
e a Rua dos Mercadores. Junto ao “Cubo” e à estátua
de São João Baptista criada por Cutileiro, Joel Cleto
começou por recordar a efervescência comercial
que se centrava naquela zona da cidade no século
XIV e a forma como o Porto medieval começou a

crescer do Morro da Sé para
o, então, Morro do Olival.
Passando pelo Cais da Estiva e pela Fonte Taurina, o
grupo teve oportunidade
de saber que as muralhas
conhecidas por “fernandinas” foram quase totalmente
construídas entre os reinados
de D. Afonso IV e D. Pedro.
D. Fernando foi uma espécie
de “corta-fitas”, sublinhou
Joel Cleto. O historiador seguiu a visita pela antiga alfândega régia – onde nasceu,
em 1394, o Infante D. Henrique e que é hoje conhecida
precisamente por Casa do
Infante – e seguiu para uma
zona que acabaria por marcar
a evolução social e comercial
do Porto, o Jardim do Infante,
onde a pequena burguesia
haveria de construir o monumental Palácio da Bolsa em
1842.
Mouzinho da Silveira, o
Mercado Ferreira Borges e o
Largo São Domingos – antigo
centro cívico portuense – foram os pontos de paragem
seguintes. Pela “Escada da
Esnoga”, Joel Cleto conduziu
a comitiva até à antiga Sinagoga do Olival e ao bairro da
Judiaria do Porto – junto ao
Mosteiro de São Bento da Vitória –, onde D. Pedro instalou os judeus que habitavam
no Porto e, mais tarde, foram
acolhidos os judeus expulsos de Espanha. Segundo o
historiador, foi precisamente
após a “vitória” do cristianismo sobre o judaísmo que
o Mosteiro foi construído pelos beneditinos e o Morro do
Olival rebatizado de Morro
da Vitória, nome pelo qual
ainda hoje é conhecido.
Para concluir este percurso,
Joel Cleto escolheu a Torre
dos Clérigos e a zona envolvente, recordando a história do desenhador – e não
arquiteto – Nicolau Nasoni e a forma como este habilmente conseguiu contornar o declive do terreno.
A paragem final foi na Praça Guilherme Gomes
Fernandes.
Na primeira vez que participou no “Porto Revistado”, Maria João Botelho não deu a noite por perdida. A médica de família considerou interessante
“perceber que a cidade onde crescemos e nos fomos
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“Imagem de Cristo”

segundo as memórias paroquiais
de1758, os proprietários muito mais
“opulentos”. Foi ainda fundamental,
enquanto fonte energética, para algumas das primeiras fábricas têxteis
da região.
Mais cinco minutos a pé e os participantes estavam junto a uma queda de
água no centro da cidade, algo muito
incomum que nos últimos tempos
conduziu à valorização do espaço
circundante. Muitos participantes
mostraram-se surpreendidos, como
Maria Teresa Carvalho, que afirmou ter descoberto “locais que não
conhecia, sendo nascida no Porto”.
“O Joel Cleto é uma pessoa fantástica, com uma sabedoria enorme e
é sempre um prazer acompanhá-lo”,
acrescentou.
“Ilha do Frade”
Numa envolvência verdejante foi
Entre os séculos XVI e XVIII
tempo de invocar a memória do miexistia do outro lado do rio, em
litar e industrial José Vitorino DamáVila Nova de Gaia, o convento
franciscano de Santo Antósio, junto ao seu monumento de honio do Vale da Piedade, onde
menagem no Lordelo do Ouro. Como
não havia como produzir leite.
referiu o historiador, Damásio foi um
Assim, diariamente, vinha de
Ramalde, a “terra dos cornos
dos fundadores e primeiro presidente
grandes”, uma “jovem leiteira
fazendo gente tem tantas
da Associação Industrial Portuense,
muito exímia a remar”. No
coisas desconhecidas”. “Somas também um importante “oficial
entanto, um dos frades, como
mos levados a sítios que nos
liberal” na altura do Cerco do Porto.
descreveu o historiador, “mais
são relativamente familiares,
dado às coisas da carne que do
Porque Lordelo é “uma freguesia com
espírito”, começou a insinuarmas cujas histórias nós não
imensas lendas”, grande parte com
-se constantemente e a asseconhecemos e esta iniciativa
um fundo de verdade, ou pelo menos
diá-la. Até que um dia a jovem
dá-nos essa possibilidade”,
coincidentes com factos históricos,
diz que sim, que num dia de
reforçou a participante. Manevoeiro, sem que ninguém
Joel Cleto deu conta de algumas desos veja, poderão estar juntos.
ria João não deixou também
sas estórias, como a da Capela do SeChegado o dia, convence-o a
de elogiar a forma como Joel
nhor e Senhora da Ajuda.
afastar-se para a outra marCleto agarra a assistência:
gem de barco, mas rema apeO passeio avançou até ao jardim do
nas até à ilha. O frade tira o há“Tem a particularidade de
Cálem, após contornar a confusão da
bito apressado e a leiteira volta
ser muito entusiasta e efusivo
maratona, e foi tempo de, em frente à
para o barco com a roupa e
na forma como se expressa
ilha do Frade, onde desagua a ribeira
desaparece. Quando a neblina
e torna a visita muito mais
levanta, o frade, que não sabia
da Granja, se verificar que a água que
nadar, está nu na ilha e toda a
apelativa”.
corre é despoluída pela presença de
população de Ramalde na marmuitas e variadas aves, dos patos e
gem a apontar o dedo e a rir.
UM PERCURSO
gaivotas às garças. O historiador frisou, no entanto, que a ribeira já esREPLETO DE
teve muito poluída por ter servido ao
LENDAS AO LONGO DA
escoamento das fábricas, mas que a melhoria é basRIBEIRA DA GRANJA
tante significativa, sendo que apenas as águas provenientes de Matosinhos ainda requerem limpeza.
Eram dez da manhã quando a 20 de setembro, doNo mesmo local escutou-se ainda a explicação da
mingo, se juntaram mais de 30 pessoas no Hotel
toponímia desta pequena ilha, intrinsecamente
HF Ipanema Park para dar início à terceira visita da
ligada a uma outra lenda moralista de amor não
iniciativa “Porto Revisitado”. Foi sob sol intenso e
correspondido, “de sabor muito popular”. A vicom o som ambiente da água a correr que Joel Cleto
sita terminou no miradouro de Santa Catarina, de
começou por explicar o surgimento, no início do séonde se vê bem a ilha do Frade. Inês Rego, uma
culo XVII, do aqueduto subterrâneo, com início em
das participantes, considerou toda a vista “muito
Arca d’Água, que veio colmatar o problema de abasinteressante”, sublinhando que “não conhecia a
tecimento de água às populações. De acordo com o
maior parte das lendas e até o trajeto das ribeiras
historiador, a ribeira da Granja, nesta zona conhedo Porto”. “Foi engraçado perceber que há sítios por
cida por ribeira de Lordelo, “como tinha um caudal
onde passamos todos os dias e de que nem damos
significativo, era muito utilizada pelos moinhos” e
conta”, concluiu. n
importante para irrigar os terrenos, que tornavam,
Datava finais do século XVI e
estávamos perante o cisma
inglês em relação à igreja católica, influenciado pelas correntes protestantes calvinistas,
tendo sido ordenado que se
queimassem todas as imagens
das igrejas. Nisto é pedido a
um mercador acostumado ao
trajeto Porto-Inglaterra que
trouxesse clandestinamente
uma imagem de Cristo crucificado antes que fosse descoberta e destruída, e assim foi.
Chegado ao largo em frente
a Massarelos, de onde se vê a
Capela do Senhor e Senhora
da Ajuda, o barco misteriosamente parou sem razão aparente e, depois de num bote se
levar a imagem à capela, onde
ainda está, o barco prosseguiu
normalmente.
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Notícias
“São maneiras
de ser diferentes,
de pensar,
sentir, de estar
no mundo. Nós
é que temos
de aprender a
conhecê-los, a
chegar até eles
e ensiná-los
a contactar
melhor com o
mundo que os
rodeia”
alda mira coelho

A cerâmica
do Edgar e a
desconstrução
do autismo

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

A 18 de setembro a SRNOM acolheu uma
palestra sobre as potencialidades das pessoas
com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA)
e o “Programa CAI”. Esta sessão partiu da
história de Edgar Carneiro, um jovem com PEA
e um extenso portefólio na área da cerâmica,
cujas peças estiveram em exposição neste
espaço, para debater e esclarecer questões
sobre este tema.

Desconstruir o Autismo”
foi o mote para a sessão realizada na Secção Regional
do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) a 18 de setembro.
Esta palestra girou em torno da
história de vida de Edgar Moreira Carneiro, um jovem de 19
anos com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) que
se dedica à cerâmica e cujas peças estiveram em exposição no
Centro de Cultura e Congressos
da SRNOM até ao dia 29 de setembro.
Após a visualização inicial de um vídeo com aproximadamente 15 minutos sobre o desenvolvimento
e vida do Edgar, e do mesmo se apresentar, os oradores convidados ficaram nitidamente emocionados. Alda Mira Coelho, pedopsiquiatra no Hospital de São João e responsável pelo diagnóstico
do Edgar aos dois anos, começou por parabenizar

o jovem pelo trabalho que tem desenvolvido,
assim como a família e a “mãe, em particular,
pelo trabalho incrível que tem feito, com todo o
carinho e assistência”. A sua intervenção versou
sobre as potencialidades dos jovens e crianças
com PEA, explicando que interpretam o mundo
de forma diferente e têm dificuldade em entender e comunicar com os outros. A especialista destacou a importância das rotinas na vida
destas crianças, uma vez que ajudam a “tornar
o mundo mais previsível”, assim como a elevada sensibilidade que têm, ainda que por vezes
não a consigam expressar em palavras, como
a aversão a ambientes ruidosos, que por vezes
pode resultar em agitação, como o flapping ou
até auto-inflição. Mira Coelho sublinhou ainda
que podem ter competências elevadas em certas
áreas, desde a memória visual extremamente
desenvolvida, a outros talentos especiais como a
música e desenho. No entanto, lamentou, “muitos destes jovens nem sempre têm oportunidade
de as demonstrar”. A PEA é uma deficiência a nível neurológico que se pode manifestar em diferentes graus, variando entre o ligeiro e o severo.
Apesar de não haver uma causa conhecida, tudo
aponta para uma vulnerabilidade genética e,
embora não haja cura, as terapias complementares, como o apoio de psicomotricidade podem
ajudar a melhorar as competências.
De seguida, Noémia Coleta, professora na Unidade de Autismo do 2.º e 3.º ciclo do Agrupamento de Valadares, abordou o “Programa CAI,
Comunicação em Autismo para a Inclusão”,
que criou “juntamente com crianças que não
conseguem falar”, explicando que é a partir do
quadro de letras que ensinam a ler e a escrever e
que “é através dele que depois transmitem o que
sentem”. Este programa assenta nas variáveis
associadas ao desenvolvimento do sujeito, como
exemplos a percepção, memória e resolução de
problemas e é colocado em prática em salas de
aula com espaços diferenciados e estruturados.
O processo de ensino-aprendizagem recorre a
“pistas visuais” e divide-se em três fases: linguagem simples, intermédia (que tem que ver com
a compreensão e interação) e avançada (que
implica ações como saber escrever, identificar,
selecionar e criar hipóteses).
Por fim foi dada a palavra a João Carqueijeiro,
artista plástico e professor de cerâmica do Edgar há quatro anos, que defendeu que o jovem
“tem um talento muito especial que todos os
artistas plásticos gostavam de ter”, a capacidade
de transmitir emoções e “dar vida a um pedaço
de barro de uma forma tão intuitiva e espontânea”. Após um debate bastante participado com os
oradores a esclarecerem todas as dúvidas, a noite
terminou com a inauguração de “Autenticidades”, a
primeira exposição individual do jovem, ainda que
desde julho de 2014 tenha já participado em várias
exposições coletivas, e com o sorteio de uma das
suas peças. n
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Jantar Solidário
Health4Moz

Missão:
conhecimento
para Moçambique
O Casino de Espinho acolheu
o 3.º Jantar Solidário da
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

Health4Moz, uma Organização
Não Governamental (ONG)

fundada em 2013, que se dedica

a promover formação clínica no
Norte de Moçambique. Perante
300 participantes, Carla Rêgo,
presidente da instituição,

assumiu que o seu grande

objectivo é partilhar o privilégio
do conhecimento.

A

pós um primeiro ano de actividade regular
(ver caixa), a Health4Moz continuou em
2015 a dar passos firmes na sua consolidação e a conquistar reconhecimento público. Prova
disso foi a noite de 1 de Julho, em que cerca de
três centenas de pessoas se reuniram para o terceiro jantar de angariação de fundos da instituição
que promove formação pré e pós-graduada na área
das Ciências da Saúde em Moçambique. O evento,

realizado no salão Atlântico do Casino de Espinho,
contou ainda com uma série de surpresas, desde a
participação especial do músico Miguel Araújo, a
um leilão de arte, com obras assinadas
por nomes como Roberto Chichorro ou
Siza Vieira.
A pediatra Carla Rêgo, presidente desta
ONG, recordou que, em apenas um ano,
“muito foi feito” ao nível do desenvolvimento deste projecto. “Com mais boa
vontade e disponibilidade”, acrescentou, “poderemos alcançar muito mais e
apoiar aqueles que não têm a mesma facilidade de acesso à educação em Saúde”.
Reconhecendo o “privilégio” de contar
com “grandes beneméritos”, a responsável lembrou a importância decisiva
do apoio financeiro para manter a actividade da Health4Moz em pleno: “O
conhecimento científico e os parceiros
são importantes, mas sem um suporte
económico forte perde-se grande parte
do poder de iniciativa”.
Na intervenção que marcou este 3.º jantar solidário, Carla Rêgo confessou ter
sido o desejo de partilha que a fez lançar-se num projecto como a Health4Moz.
“Há uma fase na vida em que importa
partilhar o grande privilégio que tivemos
de aceder ao conhecimento”, sustentou,
sublinhando que o pensamento desta
ONG passará sempre mais por “ensinar
a pescar” do que em “dar o peixe”. “O
nosso objectivo é continuar a transmitir
conhecimento, melhorando as condições
e as competências técnicas dos nossos
colegas em Moçambique”, reforçou a médica pediatra, que, ao olhar para a imagem de uma mãe e sua filha projectada,
deixou escapar: “Esperamos que o nosso
trabalho vá ao encontro do afecto de uma
mãe e da curiosidade de uma criança”.

Bio

A Health4Moz foi
criada em 2013 e conseguiu o estatuto de
ONG em 2014, ano
em que iniciou na
prática a sua actividade. A instituição
contou com um núcleo de 30 fundadores, liderados
pela pediatra Carla Rêgo, dedicando-se a promover acções de formação para médicos, enfermeiros e outros
técnicos e saúde em áreas tão diferentes como a obstetrícia e a medicina dentária. Focada na região Norte
de Moçambique, em Nampula, a ONG tem um protocolo com a Universidade de Lúrio tendo em vista melhorar a qualidade dos serviços prestados às crianças e
às suas famílias. FMUP, ICBAS, Faculdade de Medicina
Dentária do Porto, Faculdade de Farmácia do Porto,
CUF Porto e CMIN são alguns dos parceiros sociais. n

Cultura

CONCERTO
DE VERÃO
COM “CLIMA
IBÉRICO”

“Música para contar histórias” foi o

tema da performance deste ano, que

homenageou Amílcar Ribeiro e que pelo
sexto ano consecutivo viu a Orquestra
do Norte subir ao palco, desta feita

por vezes em conjunto com o coro da
SRNOM.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

60

61

O

concerto de verão
regressou aos jardins da Secção Regional do Norte da Ordem
dos Médicos (SRNOM) e este
ano brindou as cerca de 300
pessoas presentes com algumas novidades.
O tema escolhido para a edição deste ano, que se realizou
no serão de 17 de julho, foi
“Música para contar histórias”. Apesar de o programa ter contemplado peças
de diferentes autorias, desde Camille Saint-Saëns a
Tchaikovsky, compuseram uma única narrativa que
teve como linha condutora os conhecidos quatro andamentos da Suite N.º 1 de Edvard Grieg para a peça
teatral Peer Gynt.
O coro da SRNOM aliou-se à performance da Orquestra do Norte – dirigida por João Ferreira Lobo
– e, entre outras peças de ópera, foram interpretadas
“Sansão e Dalila”, na voz de Picky Resende, e “Carmen, Habanera”, em que a orquestra se apertou para
subirem ao palco os elementos do coro liderado por
Luísa Vilarinho.
De acordo com a maestrina foi óbvia a presença de
um “clima ibérico”, que muito agradou os presentes.
João Fonseca, já recorrente neste evento, afirmou que
“é sempre uma noite muito agradável”, frisando considerar Picky Resende uma “grande solista”.
Mas também houve quem se estreasse nesta iniciativa, como Maria do Céu Castro, amante de música
clássica, que nos confessou não ter resistido aos encantos do ensaio da tarde e ter voltado para a atuação.
O concerto prestou homenagem ao antigo dirigente
da SRNOM, Amílcar Ribeiro, personalidade que
sempre se empenhou na organização deste evento
e a quem também se deveu a criação do coro da
SRNOM.
Hugo Ferraz Oliveira foi o responsável pela introdução do concerto e não escondeu a emoção ao falar do
ex-colega: “Amílcar Ribeiro, amigo próximo, homem
de muitas causas nobres, amante e militante da cultura, cultor de amizade, uma indiscutível perda para
a nossa comunidade”.
Razão pela qual também foi interpretada a peça “Danúbio Azul”, por ser sabido que era uma das preferidas do antigo dirigente da SRNOM, como nos
antecipou Claudia Cantero, membro da Orquestra
do Norte já habitual nestas andanças.
Apesar da ameaça de chuva, que não chegou a concretizar-se, o saldo foi muito positivo com todas as
cadeiras preenchidas e uma noite bem passada ao
som dos músicos profissionais e médicos cantores
amadores que encantaram os presentes nos jardins
da Casa do Médico. n
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Cultura

Recital
de piano por

INÊS COSTA

A

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

ramalhete”. Ana Fernandes, antiga professora de
História da Música e de Coro da jovem, concordou,
considerando o programa “excelente”: “Estou a gostar muito. Bach no início é uma obra complexa, difícil, e também difícil para o público, porque a música de Bach muitas vezes não é de fácil adesão mas
soou muito bem. Mozart tem uma obra excecional,
ela escolheu uma sonata muito bonita e tocou-a
primorosamente bem”, contou-nos no intervalo.
“Estou com muita curiosidade em ouvir a seguir a
obra de Nuno Jacinto, que também é meu colega, e
que é uma estreia nacional”. No final a docente não
poupou elogios e afirmou estar muito orgulhosa: “A
Inês é muito talentosa, muito trabalhadora”, “o que
ouvimos aqui foi fantástico, está de parabéns!”.
O balanço feito pela pianista descendente de médicos foi igualmente positivo: “Estou muito satisfeita, foi uma experiência muito
boa para mim tocar aqui e penso
Sempre foi
que para a audiência também”,
uma aluna
afirmou.
brilhante, muito
Também Cristina Lima, profespreocupada com
sora de piano que a teve “desde
os pormenores
pequenina, do terceiro ao oitavo
e com uma
grau”, se mostrou muito orguinteligência
lhosa: “Foi uma prestação excemusical muito
lente, tocou muito bem. Sempre
acima da média.
foi uma aluna brilhante, muito
Felizmente
preocupada com os pormenores
não para de
e com uma inteligência musical
progredir!”
muito acima da média. Felizcristina lima
mente não para de progredir!”,
disse-nos com um sorriso estampado no rosto.
Para Inês Costa o maior desafio
que encontra enquanto pianista
é “ser o intermediário entre as
ideias e mensagem do compoQuase cem pessoas escolheram a
sitor e o público” e simultaneaSecção Regional do Norte da Ordem
mente aliá-lo a “um toque pessoal” seu. Barreira superada a
dos Médicos (SRNOM) para passar a
julgar pelas longas ovações da
noite de 10 de julho, sexta-feira, ao
plateia e reações no final.
som da maestria do piano da jovem
Não só as pessoas que lhe são
Inês Costa.
próximas não ficaram indiferentes como também a restante
audiência que compôs o Salão
Nobre. Jorge Borges é exemplo
disso, veio acompanhar a sua
mãe neste serão e afirmou que
Casa é dos Médicos, mas o Saapesar de normalmente ser fiel
lão Nobre encheu-se também
a um estilo próprio, “quando a
de muitos amigos, familiares
música é boa, como é o caso, é
e docentes da pianista Inês Costa, que
sempre muito bom ouvir”.
rumaram à SRNOM a 10 de julho para
Embora muito jovem (nasceu em
uma vez mais apreciarem o seu talento.
1994), Inês já conquistou marcos
É o caso de Francisco Oliveira, primo da
de carreira importantes, desde a integração em orpianista, que confessou estar a “adorar” a atuação e
questras do CCM/ARTAVE à participação noutras
achar o espaço “muito agradável.”
óperas, culminado com o convite para este ano parPara este recital, Inês trouxe o programa que tem
ticipar no estágio de verão da Orquestra de Jovens
vindo a “trabalhar nos últimos meses”, uma seleda União Europeia. n
ção de peças que considera que fazem “um bom
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M

O PORTO
À MANEIRA DE
ALUA PÓLEN
De 3 a 17 de julho esteve patente no hall e
galeria do Centro de Cultura e Congressos
da Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos (SRNOM) a exposição de pintura de
Alua Pólen, anagrama do casal Paula Dacosta
e Manuel António Pereira da Cunha.
Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

anuel (Pólen) e Paula (Alua) partilham
afetos e projetos artísticos há trinta anos.
O mais recente intitularam de “Porto Fóleos”, um conjunto de trabalhos maioritariamente
deste ano e que, de acordo com o artista, “é uma
forma de interiorizar o Porto de
uma maneira muito orgânica,
muito visceral” e que transmite a
sua “tripeirice”. Manuel Cunha é
natural da cidade Invicta, mas divide o seu tempo entre Paredes de
Coura e Castro Laboreiro, sendo
esta para si uma forma de mostrar
que “não é preciso viver nos locais
para os sentirmos fortemente”.
Ideia partilhada pela mulher, que
nos confessou que este projeto é
o Porto à maneira do casal, tendo
recorrido a técnicas mistas com
colagens, tintas de água e tintas
de óleo para retratar “a cidade do
Nelo”.
Esta foi uma estreia para ambos
na SRNOM onde, por sugestão do
médico José Luís Plácido, viram
as suas obras serem expostas no
hall e galeria do Centro de Cultura
e Congressos entre 3 e 17 de julho. “É um privilégio poder expor
aqui”, admitiu Paula Dacosta, que
humildemente afirmou que o verdadeiro artista é o marido.
Abílio Cardoso, um dos visitantes presentes, descreveu o espaço
“muito interessante e agradável”,
assim como a exposição, que apesar de já conhecer em grande parte
considerou cumprir aquele que
para si é o propósito: conectar-se
às pessoas e transmitir emoção.
Maria Leonor foi outra das pessoas que rumou à Casa do Médico
para a inauguração. Enquanto
contemplava uma das obras,
“Tempestade”, confessou-nos seguir o trabalho de Alua Pólen pelo
Facebook mas ser a primeira vez
que presenciava fisicamente uma
exposição sua. “É outra forma de
ver através da pintura, gosto, sou
uma entusiasta do trabalho que
eles têm apresentado... Noto que são pessoas com
muita energia e que vão para a frente em termos artísticos e isso é uma mais valia, especialmente hoje
em dia em que a cultura está muito desprezada no
país. Acho que eles são muito corajosos e merecem
o interesse das pessoas”, afirmou a ex-tradutora que
partilha laços familiares com Manuel Cunha.
Mais ao final da noite foi tempo de brilhar o projeto
sonoro Neutrino de Ricardo Silva Veloso, que aliou
a música à pintura, num momento de cumplicidade
com o artista, que pintava ao som da sua voz. n

Cultura

Exposição
coletiva de
pintura,
escultura e
fotografia
instiga à
reflexão
Entre 3 e 17 de julho o bar

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport
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A

ntónio Porto, Gonzalo
Sellés Lenard, Kirsten
e corredores do Centro de
Müller, José da Silva,
Cultura e Congressos da
Marco Santos, Michael Mahesh
Secção Regional do Norte
e José de Carvalho partilham a
vocação pelas artes, seja através
da Ordem dos Médicos
da pintura, escultura ou fotogra(SRNOM) albergaram
fia. Os sete artistas, com o pintor
uma exposição coletiva
António Porto a fazer a ponte, já
expuserem juntos em várias ocade pintura, escultura e
siões. Desta vez a Casa do Médico
fotografia, que num todo
foi o local escolhido para darem a
conhecer as suas obras.
consistente ofereceram
Na inauguração da exposição,
várias visões do mundo.
a 3 de julho, em jeito de visita
guiada, Gonzalo Sellés Lenard
partilhou connosco a sua opinião sobre os trabalhos expostos, que considera terem grande
qualidade. O pintor, que vive e
trabalha em Vigo, tirou das obras de Marco Santos
múltiplas interpretações, confirmadas mais tarde
pelo autor, relativas à “cegueira da sociedade”, abuso
de poder e sobrevalorização dos números em detrimento das pessoas.
Em “O Silêncio dos Cordeiros”, por exemplo, surge
um rebanho em prados verdes do lado esquerdo,
seguido de um sujeito político num púlpito e do
seu lado direito, após a sua passagem, o vazio, apenas um rastro de destruição. “Procuro retratar o
tempo em que vivemos, pinto o que me vem à cabeça no momento”, contou Marco Santos, admitindo que pretende despertar a reflexão e a alteração
de comportamentos.
Sobre as suas próprias pinturas, Selles Lenard
confessou haver uma linha condutora: a técnica
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utilizada. “Trabalho
com a mesma pincelada e repito-a sequencialmente”, afirmou, garantindo em
seguida que as obras
“nunca ficam iguais”.
Seja pelas sombras ou
movimento, a junção
das pinceladas, que se
assemelham a “pétalas
ou algas”, transportam-nos para mundos
diferentes.
António Porto, que em
março de 2011 assinou
uma exposição de pintura na SRNOM em conjunto com João Marrocos,
é apaixonado pela arte desde pequeno, mas neste
intervalo teve oportunidade de viajar bastante, por
vários países europeus mas também por outros
mais longínquos como a Austrália, Sri Lanka e Malásia. Embebido nas histórias, cores e diferenças
culturais dos locais que visitou, foi transportando

para as suas obras as
memórias e emoções,
podendo afirmar que
essas viagens tiveram
um impacto profundo
na sua personalidade e
rumo artístico.
Também a arte de Michael Mahesh é influenciada pelas suas vivências, que remetem para
a cultura e natureza,
desde o budismo às culturas nativas, como a
celta. Encara a pintura,
a que se dedica há décadas, como uma “jornada visual de imagem
para imagem” e como
uma “jornada interior”.
Há alguns anos o artista mudou-se dos Alpes austríacos para Vila
Nova de Cerveira, onde
a natureza que envolve
o seu estúdio inspira as
suas pinturas, muitas
vezes relacionadas com
a espiritualidade do ser
humano, como “Mantra”, “Caminho de Santiago” ou “Purificação”.
“Encontrar a paz e harmonia através da arte
contribui para a busca
da paz interior”, concretizou Mahesh.
Mas esta exposição coletiva contou com mais
expressões artísticas
como a fotografia de
José de Carvalho e Kirsten Müller ou as quatro
esculturas de José da
Silva, que pela primeira
vez expôs na cidade do
Porto, apesar de não ser
uma estreia na região
Norte de Portugal. O escultor luso-galego com
nacionalidade francesa
pretende comunicar o que sente e as leituras que
faz do que acontece na sociedade esculpindo todo
o tipo de objetos e materiais que encontra: “É tudo
reciclagem, da madeira ao ferro”, frisou, mostrando-se feliz por dar a conhecer o seu trabalho neste
espaço, “com condições muito boas”, realçou a terminar. n
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O realismo e
ironia na pintura
de António
Conceição

pela arte se foi aguçando desde criança, confessou
não conseguir escolher uma obra em particular em
detrimento das outras: “Todas têm um equilíbrio
especial para mim”, afirmou.
Uma das temáticas dominantes nas paredes do bar
e corredores do Centro de Cultura e Congressos,
que decorou com “harmonia” como se da sua casa
se tratasse, é precisamente o Porto.
Em conversa, recordou a altura em que ingressou
na Faculdade de Belas Artes e foi acolhido pela cidade Invicta: “O Porto foi o primeiro sítio em que
estive em Portugal, fui diretamente à faculdade,
dormi numa residencial mesmo lá ao lado e no dia
seguinte dei o meu primeiro passeio: quatro passadas e já estava na Rua de Santa Catarina, foi uma
coisa maravilhosa, é uma rua espetacular,
cheia de gente, com muita movimentação”.
A Casa do Médico albergou
Enquanto residiu no Porto os laços foram-se
intensificando, o que leva o artista a sentir
durante o mês de julho várias
a cidade também como sua: “Tenho muitas
obras do pintor cabo-verdiano
histórias, fiz muitas amizades e identificoAntónio Conceição, onde
-me muito a nível sentimental”, concretizou.
imperaram temas como a cidade
A excelente técnica e realismo foram bastante elogiados, o que levou o pintor a falardo Porto, onde o artista estudou e
-nos sobre o papel da fotografia na sua obra,
residiu, e a caça.
dando conta de que algumas pinturas são
baseadas em registos fotográficos, seus ou
não, como é o caso de uma das obras em exposição, que nos confidenciou ser inspirada
numa imagem capturada pela mulher. “A
foto já era muito bonita e tentei que ficasse
ainda mais, dando-lhe um ênfase mais fantástico”, afirmou.
A caça é outro dos assuntos retratados que
trouxe à Casa do Médico, uma temática que
trabalha com grande ironia como constataram os visitantes, ao tecerem interpretações
como a perdiz na boca do perdigueiro parecer refilar com ele, o caçador atirar sobre o
balão ou numa outra obra as aves observarem calmamente os atiradores.
João Melo Correia não é caçador, mas
aprecia bastante a pintura ligada ao tema.
Quando viu dois quadros de António Conceição em casa de um amigo, não desistiu
até ter um. “Gosto muito da pintura do António Conceição, conheci-o através de duas
obras dele expostas em casa de um amigo.
Andei à procura a ver se o encontrava, não
consegui, e através de uma galeria sediada
na Suíça consegui o seu número de telefone
e foi assim que o conheci. Depois encomendei-lhe um quadro para mim”, contou-nos.
António Conceição já elaborou várias exposições
pintor António Conceição selecionou
individuais, coletivas e públicas. O pintor que atucerca de vinte obras de várias exposições
almente vive e trabalha em Vagos, Aveiro, foi distinsuas para trazer ao Centro de Cultura e
guido múltiplas vezes, na sua terra natal, em PortuCongressos da Secção Regional do Norte da Ordem
gal e até em Nova Iorque. De acordo com o mesmo,
dos Médicos (SRNOM) entre os dias 18 e 30 de julho.
as suas influências são diversas, desde familiares e
“Os temas dependem do período e do assunto”
pintores locais da Ilha de São Nicolau, de onde é naque pretende expor “em determinado momento”,
tural, a artistas portugueses, amigos e muitos outros
explicou-nos o artista na inauguração da exposicontactos internacionais. n
ção. O pintor natural de Cabo Verde, cujo gosto

O
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“O
Porto à
Janela”

de Pedro Mesquita

A Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos (SRNOM)

acolheu entre os dias 18 e 29 de

setembro uma reposição parcial
do projeto fotográfico “O Porto
à Janela” da autoria de Pedro

Mesquita, jornalista da Rádio
Renascença, em que retrata a

cidade Invicta a partir do interior
de dezenas de janelas diferentes.

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

O

projeto “O Porto à Janela” começou com
uma fotografia tirada em 2013 “numa
casa que tinha o vidro partido”, contou-nos Pedro Mesquita na inauguração da exposição
no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM a 18
de setembro. “Estava focado no vidro, no picotado,
no vidro partido, e aos poucos comecei a perceber
o que estava do lado de lá, uma igreja ao fundo
do lado esquerdo, um casario, e resolvi tirar uma

fotografia em que em vez de focar o que estava ao
fundo com nitidez, foquei o próprio vidro, como se
estivesse a pensar na vida sem ver com nitidez o que
está para lá dele”, explicou.
A partir daí começou a andar numa “roda-viva”
pela cidade em busca de janelas ou vistas que considerava interessantes e a tocar a dezenas de portas
e introduzir o projeto. “Numas sessenta ou setenta
casas, tive uma única recusa para ir lá dentro fotografar”, curiosamente nem foi numa casa particular, mas num hotel. “As pessoas convidavam-me
a entrar, mostravam-me a janela a partir da qual
queria fotografar” e depois “davam outras sugestões
ou aconselhavam-me mesmo a ir a outra zona da
cidade onde havia outra casa que também teria
uma vista fantástica, e foi assim que eu fotografei o
Porto”, concretizou.
Até ao final do mês de setembro, as paredes do bar
e corredores do Centro de Cultura e Congressos
estiveram decoradas com 20 fotografias, 21 com o cartaz deste projeto que
esteve integralmente em exposição no
Centro Português de Fotografia em
2014. “Julgava que ia ter as salas vazias
e de repente comecei a ver a exposição
muito visitada, quer por portugueses
quer por turistas”, recordou o autor.
“As pessoas tentavam descobrir através
da fotografia o local de onde a captei ou
o que é que está para lá da janela, e isso
torna-se um desafio interessante para
quem vê, na minha opinião. Acaba por
ser quase um jogo de memórias, de afetos, de sentimentos”, acrescentou.

“Não quis propriamente fazer
mais postais, quis fotografar
o Porto conforme as pessoas
daqui o veem”
Apesar de enquanto jornalista trabalhar com a voz, defende que tem
pontos comuns à fotografia: “Quem
é repórter de rádio capta imagens sonoras e observa muito”. Questionado
sobre um possível cruzamento destas
duas áreas, assume já ter utilizado fotografias no site da RR mas garante que
regra geral tenta “separar as águas” e
crescer como fotógrafo, como cresceu
ao longo dos anos como jornalista.
Para seu agrado tem tido possibilidade
de explorar esta área, exemplo disso foi
o convite que recebeu para participar numa bienal
de fotografia em Adis Abeba. Na Etiópia teve oportunidade de viajar bastante e, acompanhado por
uma colega que escrevia textos, Paula Gonçalves,
desenvolveu um trabalho conjunto do qual resultou
a sua segunda exposição: “O Tesouro da Abissínia”.
“O tesouro no fundo é o povo, a Abissínia a Etiópia”,
explicou, frisando ter dado enfoque aos rostos e
sorrisos dos etíopes. n

68

Cultura

Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

«OS
MÉDICOS
FOTÓGRAFOS»

Durante as últimas duas
semanas de setembro
as paredes do Centro de
Cultura e Congressos da
SRNOM preencheram-se
de registos fotográficos da
autoria de quatro médicos
afetos a Moçambique,
numa iniciativa pioneira
coordenada por Clara
Ramalhão.

Moçambique e
Portugal unidos
pela Arte

M

edicina, fotog rafia e Mo çambique são
as palavras-chave de “Os
Médicos Fotógrafos”, uma
exposição coletiva de Clara
Ramalhão, João Schwalbach, António Leitão Marques e João Fumane, que
esteve patente no Centro
de Cultura e Congressos
da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) entre os dias
16 e 29 de setembro, data
de encerramento que ficou
marcada por uma reflexão
em torno do tema “A Medicina e a Arte Fotográfica
em Movimento entre Portugal e Moçambique”.
Como nos explicou na
inauguração a promotora
do evento no Porto, Clara
Ramalhão, trata-se de uma
reposição integral da exposição que esteve no Instituto Camões, em Maputo,
e que surgiu no âmbito da
dinâmica da Associação
dos Médicos Escritores e
Artistas de Moçambique (AMEAM), a que tem a
“honra” de pertencer. A AMEAM foi criada há dois
anos e meio e é presidida por Hélder Martins, figura
ligada às artes e “renomada na área da medicina
e política moçambicanas, tendo sido o primeiro
ministro da saúde da República de Moçambique”,
e que tem o escritor Mia Couto como importante
associado, como deu conta a médica portuguesa
nascida na antiga colónia.
Clara Ramalhão contou-nos que todas as fotografias
que compõem a sua parcela da exposição, a que
deu o nome de ‘Viagem da minha vida a Xipamanine’, um mercado suburbano de Maputo onde viu
“gente pobre mas feliz”, procuram dar a conhecer
o “movimento do quotidiano fantástico”, a partir
da história de uma pessoa ou gesto e exemplificou:
“Tenho umas sessenta fotografias desta menina,
acompanhei todo o processo desde que se começou
a arranjar para ir trabalhar”, “colocou o lenço”, “as
bananas na bacia de plástico” e se preparou para
as ir vender. “Quando ela percebeu que a estava a
fotografar tivemos um jogo de olhares muito bonito.
Por isso é que gosto de fotografar pessoas, há um
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diálogo”, frisou, justificando o seu enfoque no retrato: “Gosto de gentes, de cruzar olhares e perceber
o conteúdo da alma através de um sorriso, de um
brilho, de um gesto”. “Em registos tropicais e, particularmente, em África, as pessoas são mais abertas
e Moçambique é terra de boa gente e o povo é lindíssimo, é dócil, é agradecido. Quando fotografo
gosto de estar sozinha, contactar
com as gentes, de conversar, de me
sentar e depois vou guardando a
expressão”, explicou.
Também apaixonado pela beleza
transversal aos pequenos aspetos
do quotidiano, António Leitão
Marques, que se considera um fotógrafo de viagem, contribuiu para
a exposição com “Ruas de Passagem”, uma seleção de fotos de cidades densamente povoadas, como
Deli, Mumbai e Calcutá, onde
“há um constante fluir de gentes,
de que não sabemos o destino e
que contracenam com outras cujo
único lugar no mundo é a rua e ali
vivem permanentemente”, sendo
por isso “lugar de grande fascínio
pela sua complexidade, movimento e cor”.
João Schwalbach, com larga experiência em docência e com papel ativo na área da ética e deontologia e bioética para a Saúde de
Moçambique, presenteou a exposição com alarmantes fotografias
que dão conta da existência de
diversos locais que “influenciam
negativamente o estado de saúde
individual e comunitário”, instigando reflexões sobre “Ambiente
e Saúde” que permitam conduzir
a “consequentes ações”, tendo em
conta que há um “conjunto de fatores pessoais, sociais, económicos
e ambientais” a determinar a qualidade da Saúde.
Já as imagens captadas por João
Fumane, especialista em Medicina
Interna com também bastante experiência em oncologia, que tem
como hobby a fotografia há vinte
anos, debruçam-se mais sobre paisagens, colocando a “luz” no centro. “Cada detalhe
é um magnífico hino à natureza, à sua beleza, à sua
energia”. “Nesta pequena mostra fotográfica quero
transmitir a força da luz na natureza e na obra do
Homem”, afirmou.

“A MEDICINA E A ARTE FOTOGRÁFICA
EM MOVIMENTO ENTRE PORTUGAL E
MOÇAMBIQUE”
A sessão de encerramento, a 29 de setembro, ficou
marcada por uma reflexão moderada pela jornalista

Nassalete Miranda sobre “A Medicina e a Arte Fotográfica em Movimento entre Portugal e Moçambique”, em que estiveram presentes mais de cinquenta
pessoas. Em intervenções de quinze minutos, os
médicos Levi Guerra e António Paes Cardoso, portugueses, e Hélder Martins e João Schwalbach, moçambicanos, ofereceram visões particulares relacionadas com a temática.
José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, abriu a sessão destacando que “os médicos
têm uma apetência e vocação especial para as artes
da sensibilidade humana, não só quando lidam
com os doentes mas também quando lidam com o
mundo que os rodeia”. Hélder Martins, presidente
da AMEAM, começou por recordar que “desde a
antiguidade que houve médicos artistas”, enumerando vários e, após uma breve contextualização do
nascimento da associação a que preside, destacou
que “os médicos estão numa posição privilegiada de
observação da sociedade que os rodeia e do íntimo
dos indivíduos que neles confiam”, não ficando espantado com o facto de dedicarem os poucos tempos livres à escrita, artes e cultura.
Antes de passar a palavra, a moderadora e diretora
do jornal “As Artes entre as Letras” defendeu que os
médicos têm a mais valia de contactar com os seres
humanos para curar os males do corpo e que para
curar os males da sua própria alma se voltam para a
arte. “A fotografia é o resultado do olhar”, afirmou,
assim como “uma receita médica também é o resultado de um olhar”, associado ao conhecimento que
já se tem. De seguida foi Levi Guerra que expôs os
seus pensamentos, partilhando em parte a opinião
de Nassalete, ao afirmar que há uma “sensibilidade
médica que prepara” o “jogo de imitação permanente no diagnóstico”, juntamente com a experiência, trabalho e atualização. “Possivelmente a beleza
máxima que existe está no corpo humano”, mas
“neste momento em que vivemos, a vida humana
é tão desrespeitada que em Portugal quase que há
um assassinato diário. Nós, médicos, temos de nos
esforçar para sermos transmissores para os mais
próximos desta beleza da vida humana”.
Também do lado de Portugal, António Paes Cardoso elogiou os trabalhos expostos, considerando
que as fotografias se “impõe por si próprias e pela
sua qualidade”, que se deve à “fantástica capacidade
de iniciativa” associada aos valiosos perfis pessoal,
profissional e artístico dos autores.
Após a intervenção de João Schwalbach sobre a
Ilha de Moçambique, “produto de tantos momentos históricos e culturais tão diferentes” mas que
ligam a antiga colónia a Portugal, foi a vez de Clara
Ramalhão fechar esta reflexão com chave de ouro,
mostrando-se bastante feliz e emocionada por ter
sido capaz de trazer o projeto para o Porto e unir
“Homens de grandes paixões, fortes de espírito”.
O encerramento da sessão ficou a cargo de Miguel
Guimarães, presidente do CRNOM, que, abrindo
espaço para o esperado Porto de Honra, saudou a
iniciativa e deixou votos de que cada um “seja um
artista no seu dia a dia”. n
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X CONGRESSO DA
UMEAL + REUNIÃO
DE OUTONO DA
SOPEAM

Médicos
artistas da
Lusofonia
reunidos
em Viana do
Castelo

O Conselho Distrital de Viana
do Castelo da Ordem dos
Médicos albergou no final de
setembro várias exposições
integradas no Congresso da
UMEAL e Reunião de Outono da
SOPEAM, uma iniciativa que a
partir da cultura ofereceu uma
visão ampla do mundo que
rodeia os médicos e exercício da
medicina.

N

o âmbito do X Congresso da União
de Médicos Escritores e Artistas
Lusófonos (UMEAL) e da Reunião de Outono da Sociedade Portuguesa
de Escritores e Artistas Médicos (SOPEAM),
realizou-se ao final da tarde de 24 de setembro a inauguração de várias exposições
no Conselho Distrital de Viana do Castelo
da Ordem dos Médicos, seguida de um beberete de boas vindas. Na área da pintura
sobre porcelana, Arlinda Frota selecionou
algumas peças do vasto conjunto que elaborou nas últimas duas décadas de aprendizagem na Ásia. Embora a professora, uma
paciente que insistiu em ensiná-la, tenha
sido portuguesa, nunca mais deixou de pintar. “Estas peças revelam o meu percurso
não só de portuguesa, mas também dos anos que
passei na Ásia: vivi em vários países, na China, na
Indonésia, na Coreia”, enumerou, “e estas minhas
obras refletem as culturas desses mesmos países: as
cores, tradições, como o ‘Batik’ (Património Imaterial da Humanidade), padrões de tecidos indianos e
imagens que nos reportam à China. Depois tenho
outras cores, que são o reflexo do meu país, Portugal. Tudo isto é uma amálgama, uma escolha que fiz
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para trazer aqui a Viana do Castelo como uma mensagem de Portugal através do mundo. Foi o que fiz
na companhia do meu marido [Carlos Frota], que
era representante de Portugal no mundo asiático”,
concretizou. Nestes ‘Olhares no Mundo’, também
José Ramada brindou a exposição coletiva, na área
da fotografia, com “Olhares e Sentires do Oriente”.
Numa curta intervenção, Veiga Torres, presidente da Mesa da Assembleia do Distrito Médico
de Viana, defendeu que o médico deve ser “agente
de divulgação humanística” e que este congresso

“cumpre na perfeição” este propósito, em especial
no que diz respeito à escrita e artes plásticas. Referindo-se à presença de colegas do Brasil, como
Gonzaga Braga Barreto, presidente da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores, de Moçambique,
como Hélder Martins, presidente
da AMEAM, mas também de
Cabo Verde e Macau, afirmou:
“Com a sua presença mostram
perfeitamente que a nossa bela
língua comum (…) é veículo de
uma profunda amizade e estreita
colaboração entre povos irmãos
que se deseja perene”.
Maria José Leal, presidente da
UMEAL e vice-presidente da
SOPEAM, foi uma dos artistas
a expor o seu trabalho durante
estes dias, na área da tapeçaria. Na sua intervenção, porém,
voltou as atenções para Luísa
Quintela, presidente do Centro
Cultural do Alto Minho e presidente executiva deste congresso,
considerando-a uma “maestrina
fabulosa”. Quintela sublinhou de
seguida que todos foram “peças
fundamentais” e que o objetivo
maior deste evento conjunto é
“ver amigos, comunicar ideias e
falar sobre o mundo e o que nele
está subentendido”.
Isabel Lima, estilista convidada
que expôs peças de design sobre
motivos tradicionais de Viana
e iluminou a noite do jantar de
gala com um desfile de moda,
explicou-nos na inauguração que
“quis transformar o que é regional e tradicional em contemporâneo”, tendo como inspirações
os “trajes, monumentos, azulejos,
e também – nesta última coleção
– o barroco, em particular a talha
dourada dos altares”. Para esta
pequena mostra trouxe vestuário, sapatos, carteiras, brincos, mas também artigos de mobiliário e
decoração, tudo “peças únicas”.
Sob o mote “Identidade e Despersonalização – de
como a criatividade transforma o cérebro”, decorreram entre os dias 24 e 28 muitas mais atividades
diversas, em grande parte no Hotel Axis, desde
comunicações em prosa a conferências, visitas guiadas, exposições e lançamentos de livros. n
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AS ARTES ENTRE
AS LETRAS
COMEMOROU
6.º ANIVERSÁRIO
NA SRNOM

«Agregador
cultural»
Nassalete Miranda, directora do As

Artes Entre as Letras, sonhou, como
Shakespeare, uma noite de Verão

para assinalar o 6.º aniversário do seu
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

quinzenário cultural no passado dia 8

de julho. Entre muitos convidados que

marcaram presença no auditório da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos,
ouviram-se muitos elogios dos oradores

principais – Rui Nunes,
Carlos Mota Cardoso e
Sobrinho Simões – ao
perfil agregador da
publicação e ao seu

papel de divulgador

da cultura da cidade e
região do Porto.

A

pós uma breve apresentação musical da
pianista Gabriela Caldeira, acompanhada
pela soprano Sílvia Sequeira, coube ao professor catedrático da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto Rui Nunes a primeira intervenção no 6.º aniversário do As Artes entre As Letras.
O convidado considerou o jornal “parte da cultura
simbólica da cidade e da região” e um elemento promotor do conceito de “cidade criativa” que o Porto
hoje corporiza.
Para Rui Nunes, de resto, um projecto como o As
Artes entre As Letras “só podia surgir num ambiente
criativo” como o que o Porto tem vindo a construir e
que tem ainda uma grande margem de progressão.
“A existência de clusters criativos ou culturais é a
marca distintiva das grandes cidades”, reforçou o
docente, considerando que as cidades portuguesas
têm “uma janela de oportunidade” neste sector: “A
riqueza do património histórico e arquitetónico, o
impacto global da língua portuguesa, o esforço de
formação dos nossos jovens, o talento natural e o
espírito empreendedor do nosso povo fazem com
que a criatividade tenha um enorme potencial nas
cidades portuguesas”, concluiu.
Olhando mais para o universo mediático e numa
perspectiva muito crítica dessa realidade, Carlos
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Mota Cardoso considerou
o quinzenário “uma agulha
no meio de palheiros”, tal
como, acrescentou, “grande
parte dos suplementos culturais” da imprensa portuguesa. Colaborador da
publicação, o psiquiatra
lembrou o compromisso
que a comunicação social
deve ter com a “clareza e a
verdade”, mas cujo cumprimento está longe de se confirmar. “Existe uma falha
entre o que se vê e o que se percebe” nos jornais, sublinhou, sugerindo que isso resulta numa construção da realidade: “Perverte-se, dá-se meias-verdades,
mente-se e estamos todos iludidos no meio de uma
coisa a que chamam informar”.
O professor da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto considera necessário haver um
“levantamento crítico” e uma “maior exigência” relativamente a algumas práticas dos media. Numa reflexão final, o convidado deixou uma frase curiosa:
“Todos os jornais dizem aquilo que podem dizer,
raramente dizem aquilo que querem dizer e quase
nunca dizem aquilo que devem dizer”.

O director do IPATIMUP, Manuel
Sobrinho Simões, considerou
“exemplar” e “agregadora” a atitude do jornal, tendo em conta o
facto de “termos uma cultura muito
fragmentada” no país. O conhecido
investigador – também com um
percurso longo de ligação às actividades culturais – lembrou que
o nosso século terá “uma cultura
cada vez mais científica e biológica”
e deixou um desafio ao ‘Artes’ para
ocupar um lugar importante de divulgação e dinamização nessa área.
“O jornal pode ser mais instrumental e transformar-se num divulgador mais eficiente, que não passa
apenas pela actividade artística”,
enfatizou Sobrinho Simões, acrescentando a importância das pessoas “lerem coisas de outros universos”. “Pode fazer-se um esforço a
esse nível e eu prometo que ajudo”,
disponibilizou-se o convidado.
O evento foi, nas palavras da directora do jornal, Nassalete Miranda,
a concretização de “uma noite de
verão sonhada” por si e pela sua
equipa de trabalho, a assinalar em
simultâneo o 6.º aniversário e as
150 edições da publicação. A jornalista agradeceu a todos os colaboradores do jornal, lembrando que
“quem chega, permanece” e que
essa fidelidade é motivo de “orgulho
e alegria” no jornal. “Cumprimos
Pessoa, porque somos primeiro de
estranhar e depois somos mesmo
de entranhar. Mas somos também
de queimar, de outra forma não podíamos estar aqui”, sublinhou.
A cultura, como conteúdo estratégico do jornal, é o caminho que
Nassalete Miranda pretende continuar a trilhar.
“Precisamos da palavra atrevida de todos os agitadores culturais, como arma de combate ao embrutecimento dos dias. Precisamos de manter luz cultural
nos nossos passos”, insistiu a directora, acrescentando que As Artes entre as Letras “acredita estar
neste combate e nele quer continuar, esforçando-se
por melhorar em cada edição”. Concluindo a sessão,
a jornalista acedeu ao convite de Sobrinho Simões
para retomar a publicação de conteúdos científicos e deixou uma palavra final de reconhecimento:
“Há quem acredite na seriedade e independência do
nosso trabalho. É possível fazer comunicação social
sem mentir”. n
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Quebrar
resistências em
mudar
Colocar a inovação ao serviço das empresas
e da criação de valor foi a preocupação

que levou António Lúcio Baptista a editar
este «Inovação para a Mudança», uma

compilação de artigos em que reflectira

sobre este tema aplicado à Saúde e que foi
apresentado na SRNOM no dia 1 de Julho.
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport

E

ANTÓNIO
LÚCIO-BAPTISTA
APRESENTOU INOVAÇÃO
PARA A MUDANÇA NA
SRNOM

m 2008, António Lúcio Baptista foi desafiado pelo editor do jornal online Ciência
Hoje para publicar os seus pensamentos
sobre temas como I&D, gestão ou empreendedorismo no sector da Saúde. O cirurgião
cardiotorácico, presidente da ALTEC - Associação
de Laserterapia e Tecnologias Afins, reuniu esses
e outros textos que escreveu para a comunicação
social de que resultou este “Inovação para a Mudança”, editado pela Vida Económica e apresentado
a 1 de Julho na SRNOM.
Martins Soares, representante
do Conselho Regional do Norte
neste evento, agradeceu a presença do autor na casa dos médicos e assinalou o contributo
que este livro pretende dar “na
criação de produtos inovadores
ao serviço da Medicina”, capazes de “ser uma mais-valia para
a economia do país”. O binómio Saúde-Economia é de resto
um tema transversal à obra, tal
como assinalou Carlos Mota
Cardoso, lembrando a importância de “saber gerir, política
e economicamente, um sector
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prefácio da eurodeputada Maria da Graça Carvalho,
que considera urgente “tirar a ciência da gaveta”,
o apresentador concluiu que há “ainda um longo
caminho a percorrer” nesse sentido e existe um
“desajuste quanto à sequência que se deve dar aos
projectos de investigação”. Sobretudo, no cruzamento destes com o sector empresarial que leva
a que muitos projectos caiam no “vale da morte
do empreendedorismo”, expressão cunhada pelo
economista Daniel Bessa que também está presente
neste livro.

RESISTÊNCIA À MUDANÇA NA CLASSE
MÉDICA

fundamental para o
futuro do país”.
Desviando-se do ‘economês’, o convidado
desta apresentação
recordou vários aforismos – de Epicteto,
que proclamava “a
intenção do desejo é
obter o que se deseja”,
a Anaxágoras, autor
de “somos aquilo que
comemos” – que hoje
parecem verdades
óbvias, mas na altura
foram pensamentos
de ruptura. “Com as
devidas proporções,
quando Lúcio Baptista
diz que é preciso inovar para mudar qualquer coisa, parece óbvio, mas em Portugal
mudar significa mexer
com interesses instalados e diz-se logo que ‘é
melhor não’ para não
se levantar a poeira”,
resumiu Mota Cardoso. Esta resistência
à mudança, de acordo
com o psiquiatra, tem
uma justificação: “A
força conservadora dentro de nós é mais forte do
que a força inovadora”.
“Inovação para a Mudança”, segundo o psiquiatra,
“não é uma peça rebuscada, nem barroca”, antes
um livro “fácil de ler”, onde “há verdade” e “competência” no tratamento dos temas. Recordando o

Representante da editora, Luís Sousa elogiou a abertura do médico para publicar a obra na Vida Económica e lembrou que, apesar de ser “uma palavra
na moda”, a inovação é “um factor determinante
na Saúde”, enquanto sector que canaliza muitos
dos financiamentos comunitários para investigação.
“Inovar está ao alcance de qualquer um e é fundamentalmente uma questão de atitude. O livro tem,
nesse aspecto o conteúdo certo para nos motivar”,
sublinhou o editor.
Ultrapassar o já referido “vale da morte”, onde caíam invariavelmente “grande parte das teses de
mestrado e da investigação que se faziam em Portugal”, foi a principal motivação do autor para se
envolver nos domínios da divulgação científica e
do empreendedorismo tecnológico. Neste conjunto
de crónicas publicadas, bem como numa série de
iniciativas em que se envolveu, António Lúcio Baptista procurou estreitar a “ligação entre a ciência
e as empresas” e apresentou propostas concretas
nesse sentido: a criação de uma “linha verde “ entre
o sector da investigação científica e as empresas e a
construção de um currículo científico para a empresa, identificando quais as carências em termos
de inovação e qual a pessoa responsável por essa
área em cada organização.
Para o cirurgião, também na Medicina se verificava
um certo “autismo” na forma como os profissionais
interagiam com a ciência e a inovação. “A classe
vivia para dentro, focada nos seus problemas”, comentou, acrescentando que, quando “tocou a campainha da crise”, as pessoas também despertaram
para estas questões. “Fiz uma intervenção aqui na
Ordem, onde alertei para o facto de se ver o SNS
apenas como gastador, e não como gerador de riqueza”, recordou. “Hoje o tema está em cima da
mesa”, reforçou Lúcio Baptista, lembrando que o
novo quadro comunitário – Horizonte 2020 – prevê
um forte investimento na área da Saúde. “É uma
área altamente criativa, que além de prestar cuidados pode estar ao serviço do crescimento da economia”, concretizou. n
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JAIME MILHEIRO
APRESENTOU
“ANALISTA DE
INTERIORES” NA
SRNOM

ENSAIO
SOBRE A
MISTERIOSIDADE

Uma espécie de “encanto

N

uma mesa
moderada
mágico” ou o que nos dispelo presitingue dos primatas. A misdente do CRNOM,
teriosidade, como conceito
Miguel Guimarães,
coube a Júlio Maessencial, embora complexo,
chado Vaz fazer um
da existência humana, é o
primeiro enquadragrande subtexto de ‘Analista
mento a ‘Analista de
Interiores’, começando
de Interiores’, a última obra
por sublinhar um condo psiquiatra Jaime Milheiro,
ceito muito próprio no
pensamento do autor,
apresentada a 24 de Setembro
Jaime Milheiro, e que
na Secção Regional do Norte
o livro também incorda Ordem dos Médicos
pora: o silêncio enquanto arma terapêu(SRNOM). Júlio Machado Vaz,
tica. “É uma chamada
convidado da apresentação,
de atenção muito imsublinhou os diversos conportante aos profissionais, numa sociedade
ceitos que o autor aborda no
em que o silêncio se
livro e tratou o colega como
tornou um luxo”, re“mestre”. Sobrinho Simões
feriu o convidado, explicando que falamos
disse que o livro aguça a
do silêncio que “prescuriosidade para perceber
supõe uma pacificação
“como e porquê”.
interior”.
Ainda numa análise
mais social, Machado
Vaz “não podia estar mais de acordo” com o retrato
que o autor faz do “narcisismo híper-estimulado”
em que vivemos e que é a causa mais frequente para
as depressões. “Tentamos sobreviver através de uma
incorporação ávida e inesgotável de reforços e da
negação dos afectos desagradáveis”, aprofundou o
psiquiatra, acrescentando que existe hoje a necessidade de “normalizar o mundo à nossa volta, porque
a alteridade acarreta riscos”.
O autor de ‘O Amor É’ destacou também as reflexões que Jaime Milheiro produz sobre os mestres, que, mais do que professores, se tornam em
Texto Nelson Soares › Fotografia Digireport
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“representações seguras” para os seus discípulos e
referências para o futuro. “Através deles criamos a
nossa própria fantasia e tornámo-nos mensageiros.
Deles nunca temos inveja, apenas gratidão”, citou
Júlio Machado Vaz, recordando a figura de João dos
Santos, a quem Jaime Milheiro agradece a existência
no livro. “Tenho o privilégio raro de poder dizer
o mesmo ao Dr. Jaime Milheiro, mas no presente:
‘obrigado por existir’”, acrescentou.
Finalmente, naquele que considerou ser o “conceito
essencial” do pensamento do autor, Machado Vaz
falou de “misteriosidade” e da forma “complexa”

como esta representa a “atracção do desconhecido, dentro e fora”. “A descrição de misteriosidade do Dr. Jaime Milheiro deixa-nos
uma solidão que, encarada de forma pacífica,
encerra toda a beleza da aventura humana:
a capacidade de tudo pensar, e não nos deixar agrilhoar por qualquer tipo de situação”,
concluiu.
O segundo dos “tenores” presentes – assim
se referiu Jaime Milheiro aos convidados
para esta apresentação – reforçou a ideia de
misteriosidade, como algo que perpassa este
livro. Mas Sobrinho Simões confessou não
perceber perfeitamente o conceito: “Pode ser
muito interessante do ponto de vista da criação”, concedeu, mas “é um conceito muito
complexo”. Para o reputado investigador “é
muito mais importante o exterior do que
o interior” na evolução humana e, na condição de homem da genética, entende que
“o mundo faz o homem e depois o homem
modifica a sua própria genética”. “Não sei é
como que isto se passa”, confessou.
Manuel Sobrinho Simões concordou com
a noção de tempo interno e tempo externo,
reflectida na obra, mas acentuou que tudo
tem “uma base fisiológica”, ainda que “não
exclusivamente cerebral”. Uma certeza o investigador deixou: “Não sabemos nada sobre
isso, mas o espantoso é que [o livro] me deu
vontade de continuar a perguntar porquê e
como”.
O autor apresentou ‘Analista de Interiores’
como uma reflexão pessoal, sem direito a
bibliografia e citações, que resulta da sua
observação e actividade clínica. Um “testemunho”, acrescentou, que aborda temas
“úteis e indispensáveis”, numa época de extremismos como a que vivemos com o aparecimento do Estado Islâmico, reflectiu Jaime
Milheiro. Entre as diversas considerações
que fez sobre a sua obra, o psiquiatra procurou explicar melhor a “necessidade que habitualmente não se fala” sobre o homem e que
é, precisamente, a da misteriosidade. “Uma
espécie de encanto mágico sobre o desconhecido, resolutivo do medo”, começou por dizer,
e que é tão indispensável à existência humana que,
segundo o autor, é “o que nos distingue dos primos
da savana”.
Para Milheiro, a misteriosidade é o que nos “aproxima dos outros” e que “nos garante o prazer de
funcionar”. Algo bem diferente “da mera obrigação
de funcionar”, sustentou. “O que me leva a escrever
estes livros é a minha própria misteriosidade, não é
o meu cérebro”, acrescentou, subscrevendo a interrogação de Sobrinho Simões sobre “como funciona
o ser humano” e “porque funciona assim”. n
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Texto Inês Ferreira › Fotografia Digireport

FERNANDO REIS
LIMA LANÇA
DUAS OBRAS
NOVAS
A Minha Peregrinação” e “Estações da
Vida” são as duas novas obras literárias
de Fernando Reis Lima, um “médico e
escritor que já deu muito de si à sociedade”, como
descreveu José Carlos Ramos, representante da
Modo de Ler, editora
responsável pela publicação de ambos os
A 23 de
livros, na apresentação
setembro foram
dos mesmos na Secção
Regional do Norte da
apresentados no
Ordem dos Médicos a
Salão Nobre do
23 de setembro.
Centro de Cultura
Foi a Silvestre Carneiro,
e Congressos
médico-cirurgião, que
coube apresentar “A
da SRNOM dois
Minha Peregrinação”,
novos livros com
livro que considera ser
a assinatura de
uma antologia das puFernando Reis
blicações precedentes e
também o seu epílogo,
Lima: a prosa
isto é, o fim de um ciclo.
de “A Minha
A obra, que é a continuPeregrinação”
ação de “uma profissão
e os versos de
de fé e crença” já patente
nos cinco livros anterio“Estações da
res de Reis Lima, é comVida”.
posta por um conjunto
de histórias, “vinhetas
que se entrecruzam” e
que têm como fio condutor a “fé inabalável na
humanidade com todos
os seus defeitos e imperfeições”, uma visão muito própria do autor, a quem
Silvestre Carneiro atribuiu a adjetivação de “otimista incorrigível”.
“Somos capazes de passar rapidamente da melancolia ao sorriso, da tristeza à indignação”, sublinhou,
acrescentando que o livro “nos prende pela variedade e maneira como é apresentado” e dando conta
de que incorpora desde homenagens a amigos, cirurgiões ou não, a memórias do que presenciou na
guerra e introspeções mais íntimas, em que fala
sobre o que é, por exemplo, a verdade, a ética e a
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“O fio
condutor
deste livro é
realmente a fé
inabalável na
humanidade,
com todos os
seus defeitos e
imperfeições”
Silvestre Carneiro

coragem, “valores que nem sempre
valorizamos”. O diretor do bloco
operatório do Hospital de São João
considerou ainda “extremamente
interessante” o paralelo que o autor estabeleceu com “O livro de
San Michele”, de Axel Munthe, que
confessou já ter lido por sugestão
de Reis Lima.
Já a apresentação de “Estações da Vida” foi um
pouco diferente, sendo que se trata de uma obra
poética. Assim, Manuela Paula da Cruz Santos

selecionou cinco poemas,
começando com “As Glicínias” e terminando com
“No Jardim”, que leu perante uma audiência composta por várias dezenas de
pessoas. As palavras finais
foram do próprio Fernando
Reis Lima, que a este propósito se apoiou em Agustina
Bessa Luís para afirmar que
“os versos não se explicam,
implicam” e agradeceu a
homenagem, considerando
que a leitura feita transmitiu de “maneira primorosa”
o seu sentir.
Entre largos elogios, foi
unânime entre os oradores
convidados a opinião de
que Fernando Reis Lima,
ligado a “dois passos fundamentais na medicina
moderna”, como logo de
início introduziu Miguel
Guimarães, presidente do
CRNOM – o projeto da cirurgia de ambulatório e a
elaboração e apresentação
do Processo Clínico Único
no Hospital de São João –
esteve sempre na “crista da
onda”. Silvestre Carneiro
defendeu que, a seu ver, este colega e amigo tem
“duas velocidades”: do ponto de vista técnico-científico foi sempre “pioneiro”, mas em simultâneo foi
também fiel ao conjunto de valores que manteve
intacto. Dualismo igualmente destacado por Rogério Gonzaga, autor do prefácio, na sua intervenção,
ao afirmar que os “rebocou sempre nas inovações”,
ainda que mantendo os “princípios morais e éticos
bem apertados”. n
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Em 2015

comemoraram-se os

60 anos de construção
do Navio Hospital Gil

Eannes, hoje, graças à
Fundação Gil Eannes,
espaço museológico
e memória viva da

NAVIO
HOSPITAL
GIL EANNES:
60 ANOS
DEPOIS

assistência à frota

portuguesa da pesca do

bacalhau. Para assinalar
a data, a Nortemédico

traz-lhe alguns recortes

da gloriosa história desta
embarcação.
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P

assaram sessenta anos
desde que foi lançado
ao mar o Navio Hospital
Gil Eannes, que entre os
O primeiro Gil Eannes, outrora “Lahneck”
pescadores ficou conhecido como
“Misericórdia do Mar”. Foi a 20
de março de 1955 que decorreu
a cerimónia de flutuação, com o
que se deu início a duas décadas
de assistência à frota bacalhoeira
portuguesa nos mares da Terra
Nova e Gronelândia, não só como
Navio Hospital mas também como
Navio Capitania, Navio Correio,
Navio Abastecedor, Navio Rebocador, Navio Quebra-gelo e ainda
Navio Capela.
Construção nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo
Construído nos Estaleiros Navais
de Viana do Castelo, esta embarcação veio substituir o primeiro
navio com o nome do navegador
português que dobrou o Cabo do
Bojador. O primeiro Gil Eannes,
alemão de origem e inicialmente
batizado de “Lahneck”, foi aprisionado no Tejo pelo governo português a pedido da aliada Inglaterra
Saída para o mar em março de 1955
na Primeira Guerra Mundial. Foi
versátil nas funções que desempenhou, desde o transporte de
tropas a reclusos, mas a iminente
necessidade de assistência regular aos pescadores de bacalhau
portugueses, até 1923 socorridos
por navios de apoio estrangeiros e
entre 1923 e 1927 pelo navio Carvalho Araújo, levou a que o velho
Pescadores na escala e a salga do peixe
Gil Eannes fosse transformado na
Holanda em navio-hospital. Esteve ao serviço dos
bacalhoeiros entre 1937 e 1954, prestando não só
assistência médica mas também servindo para o
transporte de correio, expedição e receção de telegramas, bem como o fornecimento de água, óleo,
carvão, sal, isco, etc.

CARACTERÍSTICAS
• 2274 tdw
• 98.450 m de
comprimento
• 5.490 m de calado
• velocidade de 12,5 nós
• capacidade para
72 tripulantes, 6
passageiros e 74
doentes

O novo Gil Eannes surge num contexto de desenvolvimento dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo,
que acabavam de sair de uma profunda crise, perante um porto de mar moderno e desaproveitado e
o dinamismo da Empresa de Pesca de Viana, numa
altura em que o Estado Novo apostou em força no
aumento e melhoria da frota pesqueira nos mares
da Terra Nova e Gronelândia no âmbito da entrada
na OCDE e incremento de uma política nacional de
assistência voltada para os problemas dos trabalhadores. É importante notar que as condições laborais
eram muito fracas, dado o frio glacial e má alimentação, que muitas vezes resultavam em doenças digestivas, respiratórias, furunculoses e reumatismo,
que os pescadores tinham de aguentar durante o
restante tempo de faina. Assim, muitos viviam situações aflitivas em que a morte e as doenças eram
um mal permanente, ao ponto de a população de
São João da Terra Nova (St. John’s) e pescadores
esquimós se mostrarem solidários com a situação.
A bordo do Gil Eannes serviram vários médicos,
entre eles, em 1957 e 1958, António Martinho do
Rosário, mais tarde conhecido por Bernardo Santareno, pseudónimo que viria a ficar marcado na história como um dos mais relevantes nomes da dramaturgia portuguesa do século XX. Grande parte
da sua obra está precisamente relacionada com a
malfadada realidade vivida no mar: “Isto é assim:
e por assim ser, não devemos ter pena de deitar ao
mar o corpo do António Nazareno. Aqui, nestes
bancos da Terra Nova, ele fica menos só. Fica, fica
mais acompanhado nestes mares. Se todas as vezes
e em todos os sítios que este oceano matou um pescador português houvesse, como é de uso na nossa
terra, uma alminha iluminada... ai, então estes mares estariam cheiinhos de luzes, cheios a perder de
vista!” (Bernardo Santareno, “O Lugre”, 1959).
Face a estas situações era óbvia a necessidade de
modernização do apoio prestado aos navios e tripulantes, pelo que em 1949 foi lançado o projeto
de construção do novo Gil Eannes, financiado pelo
Ministério da Marinha e Grémio dos Armadores
dos Navios da Pesca do Bacalhau.
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também pela presença das mais altas individualidades civis, militares e religiosas,
que enalteciam o regime salazarista.

A PESCA DO BACALHAU
O que determinava o período das campanhas de pesca do bacalhau era, por um
lado, as condições do mar e, por outro, a
capacidade de os navios as enfrentarem,
sendo que evitavam sempre o tempestuoso inverno da Terra Nova. Normalmente
as embarcações zarpavam na primeira ou
segunda semana de abril, uma vez que até
julho as condições meteorológicas eram
mais favoráveis, apesar de a qualidade
do “fiel amigo” supostamente ser melhor
em outubro. A viagem durava cerca de
seis meses, mas os arrastões, de maior dimensão e rapidez, faziam duas viagens:
partiam antes de abril e regressavam em
junho, e voltavam a partir para só regressar no início de dezembro.
Quando havia peixe em abundância, os
pescadores chegavam a trabalhar vinte
horas seguidas e a dormir menos de quatro horas por noite. A pesca à linha era
muito dura e quando o bacalhau passou
a ser escasso, eram os salários baixos que
mantinham a atividade rentável. “A partir
de 1961, muitos rapazes embarcavam nos
bacalhoeiros para escaparem ao serviço
militar nas colónias. Alguns nunca tinham visto antes o mar. Cumpriam cinco
anos seguidos ou seis intercalados. Naturalmente, os armadores aproveitavam
essa oferta de mão de obra e os salários
eram reduzidos”, explicou-nos António
Trabulo, médico que embarcou em 1970
e 1971, também a cumprir serviço militar
obrigatório, com um outro clínico: Manuel Barros Pereira.

NAVIO HOSPITAL

Portugal, que pelo menos desde o reinado de D.
Dinis se dedicava à pesca do bacalhau, destacava-se
por esta altura por ser um povo de marinheiros com
o hábito de gostar deste peixe que apelidavam de
“fiel amigo”, reflexo também da influência do cristianismo na cultura portuguesa. Como tal, a frota
estava a crescer, sendo que entre 1927, ano em que o
primitivo Gil Eannes viajou pela primeira vez para a
província canadiana de Terra Nova, e 1955, quando
o novo navio-hospital foi lançado ao mar, o número
de embarcações tinha praticamente duplicado, de
37 navios e 1310 homens, para 70 navios de pesca
à linha e 4900 tripulantes, como deu conta o Almirante Américo Thomaz, então ministro da Marinha,
no discurso da cerimónia oficial de batismo, que
não só ficou lembrada pela chuva torrencial mas

A função primordial deste navio-mãe da
“frota branca”, assim denominada por ser
branca a cor das embarcações e das longas
velas dos muitos lugres bacalhoeiros, era de facto a
assistência hospitalar gratuita aos pescadores, o que
muitas vezes significava salvar vidas em mar alto.
De acordo com António Trabulo, na altura bastante
jovem e sem experiência cirúrgica, “os horários
irregulares da alimentação tornavam frequentes as
doenças do aparelho digestivo. Eram frequentes os
panarícios (paroníquias), consequentes de picadas
de anzol”. “Tivemos de enfrentar casos sucessivos
de escabiose, que a confinação dos espaços para
dormida e a limitação das condições de higiene
tornavam quase epidémica. Havia também alguma
patologia respiratória, geralmente benigna. Consta
que, anos atrás, antes da existência das câmaras
frigoríficas, era comum o escorbuto”, acrescentou
Trabulo, afirmando ser rara a vez em que viu mais
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de 20 camas da enfermaria estarem ocupadas por doentes internados.
Nos tempos áureos do Gil Eannes, embarcavam três médicos, quatro enfermeiros e cinco criados de enfermaria.
Por três pisos, interligados por escadas e
um elevador com maca de transporte, o
navio tinha operacionais o bloco operatório, “situado no fundo do navio para se
sentir menos o balanço”, o laboratório de
análises clínicas, equipamento de radiologia e fisioterapia, enfermarias, salas de
espera, salas de tratamento e até de desinfeção e esterilização. De acordo com
a Fundação Gil Eannes, por cada época
de pesca efetuavam-se cerca de quatro/
cinco mil consultas de rotina a bordo,
eram internados cerca de 400/500 vítimas de acidentes e patologias menos
graves, realizadas entre 60 e 70 grandes
cirurgias e, quase diariamente, executadas extrações dentárias, consultas de
MÁRIO DA COSTA FERNANDES ESTEVES
radiologia, análises e pequenas inter(19.03.1926 – 23.09.2015)
venções cirúrgicas, sendo que por veComandante entre 1959 e 1971
zes, caso necessário, o doente podia ser
transferido para um hospital da Terra
“O navio hospital ‘Gil Eannes’
Nova ou Gronelândia. No livro “Nos
foi uma bandeira de Portugal
Mares do Fim do Mundo – Doze Meses
nos mares do Norte. Não
Com os Pescadores Bacalhoeiros Porhavia pescador português
tugueses por Bancos da Terra Nova e
ou de qualquer outra
Gronelândia”, Santareno aborda a quesnacionalidade que não o
tão de amputações de membros a bordo:
conhecesse, que não o citasse
“Amputei-lhe um dos dedos da mão direita. Era a única solução, não o pude
com profundo respeito e
evitar”. E narra o consentimento do doreconhecimento.”
Mário C. Fernandes Esteves
ente, que lhe diz: “Corte, senhor doutor,
trabalhe à sua vontade!”.
Questionado sobre as histórias de
pescadores que se “fingiam” doentes para entrar no Gil Eannes, António Trabulo, que mais tarde veio a ser
chefe de Serviço de Neurocirurgia do
Hospital dos Capuchos, em Lisboa, rejeitou uma abordagem simplista do
assunto e contextualizou: “Foi sempre
comum, na prática clínica portuguesa, o exagero
de queixas por parte de uma percentagem de doentes que pretendiam o prolongamento da ‘baixa’
médica. Isso também acontecia no mar. Por outro lado, as condições de vida dos pescadores
de bacalhau, sobretudo a bordo dos dóris [pequeno barco de fundo chato, empregado na pesca
a linha], mais antigos, eram péssimas. Lembro que
um banho dificilmente seria autorizado sem indicação médica. O contraste com as enfermarias do
nosso navio hospital teria de ser vincado. Os jovens
pouco perdiam por estarem uns dias sem trabalhar
[tendo em conta os salários precários]. Havia ainda
outra razão: os navios de linha passavam meses seguidos sem ir a terra e o Gil Eannes ia muitas vezes
a São João da Terra Nova, onde abundava um bem
inexistente no mar: raparigas”.
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“FOMOS PIONEIROS NA TELEMEDICINA”
Na altura que embarcou, “o conhecido bloco operatório do navio não podia ser rentabilizado [por falta
de cirurgião], não havia técnicos de fisioterapia nem
quem soubesse fazer análises clínicas”, pelo que estava praticamente desativado. “Vivíamos os últimos
anos da pesca à linha e o Grémio dos Armadores da
Pesca do Bacalhau começara a desinvestir na assistência”, recordou o médico, hoje aposentado.
“As dificuldades maiores residiam na necessidade
frequente de ter de avaliar situações clínicas a centenas de milhas de distância. O erro médico mais
condenado, a seguir à perda de uma vida, era fazer
arribar um navio desnecessariamente, perdendo
dias de pesca. Acontecia muitas vezes ter de fazer
diagnósticos e de excluir situações de risco sem
observar diretamente os doentes. Cada navio levava
a bordo um enfermeiro. Era pelos olhos, ouvidos e
mãos deles que observávamos esses doentes, tentando analisar as informações recebidas pela rádio.
De certo modo, fomos pioneiros da telemedicina…
As tripulações eram geralmente jovens e a
“Uma das missões do
situação aguda mais temida era a apendicite. Enquanto por lá andei, não perdemos
velho Gil tinha sido, por
qualquer doente”, afirmou, lembrando que
isso, a de adquirir animais
existia uma biblioteca a bordo, com livros
em terra para abate
de medicina bastante úteis perante situadestinado ao consumo
ções mais incomuns.
alimentar. Com tantos
Como contou o médico, agora com 72 anos
bois, porcos e galinhas
e várias obras publicadas, a ameaça mais
a bordo, chamava-lhe
temida era a apendicite aguda e chegou a
o humor dos nossos
inventar alguns “truques” para a identificar
pescadores a “Arca de Noé”.
à distância. “Distribuí por todos os navios
Agora, com os meios de
um desenho com o abdómen do doente
frio de que este novo navio
dividido em quadrículas, sinalizadas como
era dotado, podia haver
no jogo da Batalha Naval. Era assim mais
fácil entender o ponto exato das queixas
carne fresca diariamente
dolorosas”. A apendicite que afetou o seu
e sem dependência direta
colega e amigo Barros Pereira marcou-o
de terra”.
bastante, só a acompanhou via rádio e os
(Alberto A. Abreu. Retirado da brochura original dos
Estaleiros Navais de Viana do Castelo e pelo Grémio
obstáculos foram bastantes, como a necesdos Armadores de Navios da Pesca do Bacalhau de
1955 e constante na reedição “Gil Eannes” da Câmara
sidade de contornar um banco de gelo, mas
Municipal de Viana do Castelo e da Comissão Especial
Pró Gil Eannes de 1997)
tudo acabou em bem.

UM NAVIO DE MUITOS PAPÉIS
Na primeira viagem de Trabulo, o comandante do
navio era Mário Fernandes Esteves, “um bom capitão e excelente companheiro”, sendo que desempenhou esta função entre 1959 e 1971. Lúcia Afonso,
técnica superior da Fundação Gil Eannes, garante
que “é recordado com grande estima e consideração pela pessoa que era, sensível, compreensiva,
e o grande profissional que sempre demonstrou
ser, bem como o carinho que sempre teve pelo Gil
Eannes. Pela experiência que teve ao Comando do
Gil Eannes durante doze anos, todas as informações
que deixou sobre a vida a bordo deste emblemático
navio hospital ajudou a Fundação a perceber melhor a história do navio bem como a reabilitar os
espaços museológicos tentando manter a sua traça
original”.
A Fundação disponibiliza online vários trechos
da autoria do ex-comandante, em que explica os
muitos papéis do Gil Eannes. Foi Navio Capitania
“para que todos os casos de ordem disciplinar ou
outros pudessem ser rapidamente atendidos, minimizando os seus efeitos”, contando com um oficial
da Marinha de Guerra a bordo que “desempenhava
funções de Capitão do Porto nos Mares da Terra
Nova e Gronelândia”. Foi também Navio Correio,
sendo responsável pela “receção e distribuição de
encomendas e correio”, contando com milhares de
elementos de correspondência a bordo. Uma função muito importante do Gil Eannes era também o
carácter de Navio Abastecedor de “mantimentos, redes, diversos materiais de pesca, combustível, água
e isco”, este último preservado nos porões frigoríficos a vinte graus negativos. “Durante a campanha,
distribuíam-se pelos navios da frota, cerca de 1800
a 2200 toneladas de isco congelado”, lê-se no site da
Fundação, também com a assinatura do ex-comandante. O navio estava ainda incumbido de auxiliar
outras embarcações com problemas de propulsão
a chegar a porto seguro onde seriam reparados, estando “preparado para ser utilizado como Navio Rebocador” e também como Navio Quebra-gelo, contando com “dois motores a diesel Fairbanks Morse”,
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“Digam os poetas o que
disserem, o mar é um
deserto e só sabe bem
perto de terra”.
(António Trabulo)

com bastante força, e com um casco de aço
reforçado, “capaz de abrir sulcos no gelo” e
criar canais navegáveis.
Por fim, conta-se ainda o papel de Navio
Capela, com um membro eclesiástico a
bordo disponível para fornecer apoio espiritual e religioso às tripulações e celebrar
a missa aos domingos de manhã na capela
ou altar improvisado na enfermaria. Não
será surpreendente saber que na primeira
viagem do navio para São João da Terra
Nova, os tripulantes levaram uma imagem
de Nossa Senhora de Fátima como oferta
para a catedral local.

UM FINAL REVOGADO
Desde 1963 que, entre campanhas de
pesca, o navio passou a realizar viagens de
comércio como navio frigorífico e de passageiros. Eram cada vez menos os navios
de pesca à linha e foi em 1973 que efetuou
a sua última viagem de assistência à frota
bacalhoeira, já apenas com um único médico – Pedro Abreu Loureiro. No mesmo
ano, fez também uma viagem diplomática
ao Brasil, enquanto embaixada flutuante
de Portugal. “A viagem ao Brasil mostrou-se providencial para lhe conseguir uma
segunda vida. José Hermano Saraiva, então
recém-nomeado embaixador em Brasília,
viajou nele”, defendeu António Trabulo.
Após ter estado parado durante 18 meses,
em 1975 reiniciou atividade enquanto navio comercial, fazendo cargas de bacalhau
seco da Noruega para Lisboa. Enquanto
navio hospital, foi também requisitado pelo
Governo Português para prestar apoio às
populações na fase final do processo de independência de Angola. Depois de navegar
pela Noruega, Canadá, Nova Inglaterra,
África do Sul, República dos Camarões e
Espanha, em viagens comerciais, findou
a sua atividade em 1984. Percorreu vários
cais do porto de Lisboa até que, em 1997,
já muito degradado e cheio de equipamentos variados, foi vendido para abate, como
sucata.
Face a tal inglório destino, a comunidade
e Câmara Municipal de Viana do Castelo mobilizaram-se para o resgatar e o trazer de volta à sua
cidade berço. Assim, em 1998 entrou “nas docas
dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo onde
foram realizados trabalhos de limpeza e reabilitação de espaços que permitiram posteriormente,
em agosto de 1998, abrir portas ao público e ficar
exposto na doca comercial da cidade”, explicou-nos Lúcia Afonso. “Estes trabalhos contaram com
a graciosidade e voluntariado de várias empresas
de construção naval que naquela altura trabalhavam nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo.
Depois, a Fundação Gil Eannes foi apresentando
candidaturas para obter apoios comunitários”, para

dar continuidade à manutenção e restauro da embarcação. A Administração está neste momento a
procurar apoios para a reabilitação dos espaços hospitalares e estão a ser programadas novas iniciativas
para melhorar a qualidade da visita museológica,
a desenvolver a partir de janeiro do próximo ano”,
acrescentou a responsável da Fundação.
Para já, os visitantes podem “navegar” pela ponte
de comando, cozinha, padaria, casa das máquinas,
consultório médico, sala de tratamentos, gabinete
de radiologia, camarotes e salas de exposições temporárias. Até há pouco tempo eram também atrações o bar/esplanada e a pousada de juventude,
então dotada de 65 camas, localizadas nas antigas
enfermarias e camarotes, mas que já não estão ativos. O simulador de navegação com imagem visual
de Viana do Castelo, um subprojeto com o apoio
do Programa Operacional Sociedade do Conhecimento, era outro ponto dinâmico do museu, mas
está neste momento a ser reparado.
A Fundação Gil Eannes regista uma média anual de
40 mil visitantes, grande parte turistas. Aquando
da visita da Nortemédico, pudemos falar com alguns. José Aguiar, natural do Porto, visitou o navio
pela primeira vez mas já conhecia a história graças
“ao programa de José Hermano Saraiva” sobre o
Navio Hospital. Deixa no entanto algumas sugestões como “fasear as secções do navio e catalogar
melhor” as zonas de modo a potenciar uma melhor exploração da sua história. Mais entusiasmado
mostrou-se o francês Christophe Arnoux, acompanhado de um tio, pela primeira vez a visitar o nosso
país, que se revelou encantado com a embarcação,
a qual considerou “um dos monumentos marcantes
de Viana do Castelo”. Arnoux, que atualmente vive
em Paredes de Coura, confessou-nos não conhecer
bem a história do navio mas estar sensibilizado
para a sua importância tendo em conta que a sua
mulher é descendente de uma família de pescadores de Vila Praia de Âncora. “Acho que o Gil Eannes
é um símbolo dos Estaleiros de Viana e agora estou
muito mais ciente da sua importância”.
Os interessados em visitar este museu flutuante e
memória viva da nossa História podem fazê-lo todos os dias entre as 9h30 e as 19h00, por um preço
individual de 3,50 euros. n

José Hermano Saraiva – 1973 Brasil Gil Eannes

RTP Arquivo: http://www.rtp.pt/arquivo/index.
php?article=595&tm=24&visual=4

Fundação Gil Eannes

http://www.fundacaogileannes.pt/engine.php?cat=1
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3 discos 3 livros

As escolhas de Miguel Vieira
Estilista

Nasceu em S. João da Madeira mas
depressa se tornou conhecido em todo o
país e no mundo. O conceituado designer
Miguel Vieira expõe regularmente
nas principais cidades da moda (Paris,
Londres, Milão, Nova Iorque, Madrid,
Atenas, Istambul, Tóquio…), sem deixar
de impressionar também nos desfiles
realizados em Portugal.
A qualidade das suas coleções valeram-lhe
inúmeros prémios, com destaque para os
dois Globos de Ouro (2007 e 2012), como
melhor estilista de moda.

Por cá, recebeu em 2006, das mãos do
Presidente da República, Jorge Sampaio, o
grau de Comendador da Ordem do Infante
D. Henrique.
A marca “Miguel Vieira” está de tal
maneira consolidada a nível internacional
que o Biography Channel até já lhe dedicou
um documentário.
Como não podia deixar de ser, as escolhas
de Miguel Vieira são muito “casual chic”…

THE COMPLETE COSTUME HISTORY
Auguste Racinet

UM SÉCULO, 10 LÁPIS, 100 DESENHOS
Viarco Express

ALMANAQUES DISNEY
Editora Abril

Aqui está a revelação do grande segredo dos
estilistas. De início, o livro aparenta contar
“apenas” a história e evolução do vestuário.
Depois, percebe-se que vai muito para além
disso. Basta folhear e percebe-se tudo. É neste
volume que os designers se inspiram para
criarem as novas tendências.
“The Complete Costume History” é uma espécie de santo graal dos livros sobre o mundo
da moda. Desde as togas da antiguidade aos
fraques. O autor, o francês Auguste Racinet,
fez um estudo muito abrangente sobre o estilo
da antiguidade até ao final do séc. XIX.
O resultado são muitas páginas coloridas e
espirituosas, com todos os pormenores sobre
coisas como os trajes dos etruscos ou sobre
o vestuário dos esquimós, que as mulheres
francesas adaptaram à costura do séc. XIX.
Racinet dedica também grande atenção às
roupas europeias da Idade Média, onde a evolução do vestuário dessa época é analisada
com grande rigor e pormenor.
Os trajes egípcios, persas, gregos, romanos,
celtas, gauleses, bizantinos, índios mexicanos, japoneses, indianos, escandinavos e…
portugueses, pois claro!, são alguns dos que
também estão bem escalpelizados, num livro
obrigatório para quem procura algo de diferente ao nível da indumentária “fashionable”.

No âmbito do centésimo aniversário da fábrica Viarco Portugal e
fruto de uma parceria
com o Espaço de Intervenção Cultural Maus
Hábitos, foi organizada
em 2009 uma exposição com caraterísticas
invulgares: dez lápis foram distribuídos a dez
artistas portugueses. A cada um foi pedido
que, num espaço de 15 dias, produzisse um
desenho numa folha A1. Findo o trabalho o
artista era livre de escolher a quem passar o
lápis. E assim se procedeu até se atingirem os
100 desenhos.
A exposição itinerante reuniu trabalhos de
artistas das mais diversas áreas, como Paula
Rego, Joana Vasconcelos, Julião Sarmento,
Siza Vieira, Rui Chafes, Pedro Cabrita Reis,
Miguel Vieira ou Margarida Rebelo Pinto.
Finda a itinerância da exposição, os trabalhos foram leiloados e o produto das vendas
foi convertido em material didático entregue a instituições de caráter social e escolas
carenciadas.
O resultado desta ampla produção ficou registado para a posteridade num catálogo,
também denominado “Um Século, Dez Lápis, Cem Desenhos”, que constitui uma mais-valia para o património vivo dos artistas
portugueses.

Os mais novos não vão perceber nada do que
se vai escrever nas próximas linhas. Não! Há
bem pouco tempo não havia internet, playstations, facebooks, instagrams, Iphones, Ipads,
selfies, facetimes, messengers, shazams, spotifys, etc. Dantes, o entretenimento estava
mais virado para as histórias aos “quadradinhos” do Tio Patinhas, do Pato Donald, do
Huguinho, Zezinho e Luisinho, do Mickey,
da Minnie, do Pateta, do Pluto, da Clarabela,
do Peninha, do Gastão, da Maga Patalógica,
dos irmãos Metralha, do Professor Pardal ou
do Zé Carioca…
E foi assim, através da banda desenhada, que
muitas crianças criaram o hábito de leitura.
No papel, com aquele toque e cheiro caraterístico quando os livros eram novos. Nada de
internet, na altura. Longe disso.
Walt Disney, recordista de óscares entregues
(22) e indicações (52), em boa hora criou as
personagens que fizeram as delícias dos mais
novos e que espalham ainda magia na atual
Disneylândia.
Já se sabe que os tempos, hoje, são outros.
Tudo é diferente. O interesse dos mais novos
está mais voltado para o Grand Theft Auto,
Call of Duty, Max Payne, Assassin´s Creed
ou Pro Evolution Soccer, só para dar alguns
exemplos.
Já agora: quem é que ainda se lembra do amuleto do Tio Patinhas? Sim, aquela moeda de
um cêntimo, a famosa moeda número 1?

Texto Rui Martins
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DEAD COMBO
Esse Olhar Que Era Só Teu (álbum Lisboa
Mulata, 2011)
São dois mas às vezes
parecem mais. Agigantam-se sempre à
descoberta de novos
caminhos e constituem um dos mais
notáveis projetos da
música portuguesa.
Tó Trips (guitarra) e
Pedro Gonçalves (contrabaixo) formaram os
Dead Combo em 2002, com a ideia de gravar um álbum de tributo a Carlos Paredes. O
resultado foi uma sonoridade inovadora, que
junta fado, rock, eletrónica, jazz ou blues, por
vezes numa toada cinematográfica muito ao
estilo “western” de Sergio Leone ou Quentin
Tarantino.
No álbum “Lisboa Mulata” (2011), o fado de
Alfama mistura-se com influências africanas.
Juntamente com “Rumbero” (Vol. 1, 2004),
faz parte da banda sonora do filme Focus
(Golpe Duplo), de Glenn Ficarra e John Requa, com Will Smith, Margot Robbie e Rodrigo Santoro no elenco.
Para além do tema título, o disco inclui 11 faixas, algumas das quais com nomes tão sugestivos como “Cachupa Man”, “Anadamastor”,
“Blues da Tanga” ou “Marchina de Stº António
Descambado”.
Em “Esse Olhar Que Era Só Teu”, os Dead
Combo evocam Amália e reinventam “Povo
Que Lavas no Rio” de uma forma primorosa.

BENJAMIM
Os Teus Passos (álbum Auto Rádio, 2015)

DULCE PONTES
O Amor a Portugal (álbum Focus, 2003)

Foi ao Alentejo gravar o vídeo de “Os
Teus Passos”, primeiro single do álbum “Auto Rádio”,
e pôs literalmente
a vila de Alvito a
dançar. Luís Nunes, de seu nome de
batismo, já deu concertos como Walter Benjamim. A partir de dezembro de 2014 ficou
simplesmente… Benjamim.
Depois de ter estado quatro anos em Londres,
regressou a Portugal. Instalou-se no Alentejo
para escrever canções para o seu primeiro
disco, acabadinho de ser editado. Deixou o
inglês e passou a escrever as canções em português, abordando temas sobre as pessoas, os
portugueses, sobre Portugal e o Porto (do lado
da mãe) e as coisas do dia a dia, como a crise
ou o amor. Benjamim é um contador de histórias, como a do amigo Quinito, que esteve na
Guiné durante a guerra colonial.
Na sua juventude, foi influenciado por Chico
Buarque, Zeca Afonso, Duo Ouro Negro e
Lena D´Água, para além dos “mais que tudo”
Beatles, Beach Boys e Bob Dylan. E essas tangências refletem-se um pouco neste divertido
e ritmado disco. “Auto Rádio” faz jus ao nome
com um sortido de melodias muito agradável,
que se ouvem sucessivamente como se estivéssemos numa das nossas melhores viagens.

É um a d aquel a s
músicas que fazem
arrepiar, resultado
da união da potente,
versátil e cativante
voz de Dulce Pontes
com a mestria do italiano Ennio Morricone. Sempre que se
ouve “O Amor a Portugal” somos contagiados
pelas emoções que a cantora nos transmite.
Este conhecido tema consta do álbum “Focus” de 2003, como faixa extra também denominada “Cera Una Volta Il West”. Nesse
disco, Dulce Pontes interpretou alguns dos
clássicos do compositor, além de originais
compostos pelo maestro especialmente para
a cantora portuguesa, o que na altura veio a
consagrar definitivamente a sua voz.
O maestro Ennio Morricone, nunca é demais
recordar, é o responsável pela composição e
arranjo de mais de 500 filmes e programas de
televisão, o que fez dele um dos mais badalados dos séc. XX. Recebeu um óscar honorário
das mãos de Clint Eastwood, depois de ter
sido nomeado para cinco óscares de melhor
banda sonora original.
A orquestração singular deste trabalho, juntamente com a voz única e perfeita de Dulce
Pontes, faz de “O Amor a Portugal” um tema
cheio de magia, sendo um momento de excelência no panorama musical. n
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n■DESPACHO (EXTRATO) N.º 7216/2015 do Ministério da Saúde - Gabinete do Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Estabelece disposições sobre a integração do
Serviço de Investigação, Epidemiologia Clínica e
de Saúde Pública Hospitalar nos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde.

[DR n.º 126/2015, Série II de 2015-07-01]

n■DESPACHO N.º 7214/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Determina que, até à adaptação da plataforma
informática SICO, o registo de doença infecciosa, ou outra circunstância suscetível de transmissão por manipulação de cadáver, deve ser
realizado através de notificação, cujo modelo
aprova e integra o presente despacho.

[DR n.º 126/2015, Série II de 2015-07-01]

n■DESPACHO N.º 7215/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Determina as verbas a atribuir aos estabelecimentos públicos ou privados, incluindo as entidades localizadas nas Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira, autorizados a realizarem
atos de colheita e transplante. Revoga o despacho n.º 1886/2014, de 6 de fevereiro.
[DR n.º 126/2015, Série II de 2015-07-01]

n■DESPACHO N.º 7352/2015 do Ministério da
Saúde - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Alteração dos elementos que integram os órgãos de coordenação do Programa Nacional de
Diagnóstico Precoce.

[DR n.º 128/2015, Série II de 2015-07-03]

n■LEI N.º 67/2015 da Assembleia da República
Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, alargando
o âmbito da dedução das despesas de saúde e
clarificando as relativas a despesas com creches.

[DR n.º 129/2015, Série I de 2015-07-06]

n■DESPACHO N.º 7417/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Determina que as receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas contra a
gripe, para a época gripal de 2015-2016, emitidas
a partir de 1 de julho de 2015, são válidas até 31 de
dezembro do corrente ano.

[DR n.º 129/2015, Série II de 2015-07-06]

n■DESPACHO N.º 7468/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Altera o anexo ao Despacho n.º 11728/2004, de
17 de maio, publicado no DR, 2.ª série, n.º 139, de
15 de junho de 2004, que define as condições de
dispensa e utilização de medicamentos para o
tratamento da esclerose múltipla.

[DR n.º 130/2015, Série II de 2015-07-07]

n■DESPACHO N.º 7541/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Subdelega, no conselho diretivo do Infarmed,
competência para decidir sobre o preço, a comparticipação e a avaliação prévia de medica-

mentos genéricos e medicamentos biológicos
similares e decidir sobre a exclusão da comparticipação de medicamentos. Revoga o Despacho
n.º 11888/2013, de 13 de setembro.
[DR n.º 131/2015, Série II de 2015-07-08]

n■PORTARIA N.º 201-B/2015 do Ministério das
Finanças
Aprova as declarações modelo 45 (comunicação
de despesas de saúde), modelo 46 (comunicação de despesas de educação e formação), modelo 47 (comunicação de encargos com lares) e
respetivas instruções de preenchimento, previstas no Código do IRS.
[DR n.º 133/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-07-10]

n■PORTARIA N.º 201-A/2015 do Ministério das
Finanças
Aprova a declaração Modelo n.º 37 – Juros e
Amortizações de Habitação Permanente, prémios de Seguros comparticipações em despesas
de saúde, planos de Poupança Reforma (PPR) e
Fundos de Pensões e Regimes Complementares
– e respetivas instruções de preenchimento.
[DR n.º 133/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-07-10]

n■RESOLUÇÃO N.º 92/2015 da Assembleia da
República
Pelo efetivo cumprimento do reconhecimento
da fibromialgia e dos direitos dos doentes fibromiálgicos.

[DR n.º 138/2015, Série I de 2015-07-17]

n■RESOLUÇÃO N.º 94/2015 da Assembleia da
República
Recomenda ao Governo a implementação de
medidas pelo reconhecimento e proteção das
pessoas com fibromialgia.

[DR n.º 139/2015, Série I de 2015-07-20]

n■RESOLUÇÃO N.º 95/2015 da Assembleia da
República
Reconhecimento dos doentes portadores de fibromialgia.
[DR n.º 139/2015, Série I de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7961/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Aprova o Estatuto de Consultor da Direção-Geral
da Saúde. Revoga o Despacho n.º 14643/2008,
da Ministra da Saúde, de 16 de maio, publicado
no DR, 2.ª série, n.º 101, de 27 de maio.
[DR n.º 139/2015, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-B/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto V - Porto Ocidental, pelo período de três
anos, o licenciado Rui Manuel Moreira da Rocha
Medon.
[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-C/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega
I - Baixo Tâmega, pelo período de três anos, o
licenciado, Avelino José Mota Silva Bastos.
[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]
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n■DESPACHO N.º 7979-A/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado
I - Braga, pelo período de três anos, a licenciada,
Cristina Isabel Araújo Ferreira.
[DR N.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-D/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor-executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto III - Maia/Valongo, pelo período de três
anos, o licenciado Manuel Marques Nogueira
dos Santos.

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-E/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado
II - Gerês Cabreira, pelo período de três anos, o
licenciado Nuno Miguel Macedo Oliveira.
[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-F/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto VI - Porto Oriental, pelo período de três
anos, a licenciada Maria Dulce Silva Pinto.
[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-H/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto VII - Gaia, pelo período de três anos, a licenciada Isabel Maria de Sousa Chaves e Castro
Santos Almeida.

três anos, o licenciado Miguel Ângelo Carvalho
Santos Portela.
[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-N/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega
II - Vale do Sousa Sul, pelo período de três anos, a
licenciada Sandra Marina Duque Rita.

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-L/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega
III - Vale do Sousa Norte, pelo período de três
anos, o licenciado Hugo Miguel de Sousa Lopes.

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-M/2015 do Ministério
da Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor-executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde de Entre
Douro e Vouga I - Feira/Arouca, pelo período de
três anos, o licenciado António José de Almeida
Alves.
[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-O/2015 do Ministério
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado
da Saúde
Altera o Despacho n.º 1824-B/2015, de 19 de fevereiro, que define critérios clínicos de doentes
no acesso a medicamentos para o tratamento
da Hepatite C e a assunção de garantias de cumprimento de prazos e critérios que assegurem
equidade de acesso dos doentes aos respetivos
tratamentos e por consequência a integração
no Formulário Nacional de Medicamentos.

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-G/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto II - Gondomar, pelo período de três anos, o
licenciado Carlos Alberto Jesus Nunes.

n■DESPACHO N.º 7979-P/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Estabelece disposições sobre a uniformização
progressiva das ferramentas de prescrição eletrónica médica (PEM), desenvolvida no âmbito
da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde, E. P. E.

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-I/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretora-executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande
Porto IV - Póvoa de Varzim/Vila do Conde, pelo
período de três anos, a licenciada Judite Maria
Silva de Morais Neves.

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 8007/2015 do Ministério da
Saúde – Inspeção-Geral das Atividades em
Saúde
Designação chefes de equipas multidisciplinares.

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

[DR n.º 140/2015, Série II de 2015-07-21]

n■DESPACHO N.º 7979-J/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde do Douro
I - Marão e Douro Norte, pelo período de três
anos, o licenciado Armando José da Silva Barrias
Vieira.

n■DESPACHO N.º 8008/2015 do Ministério
da Saúde - Inspeção-Geral das Atividades em
Saúde
Reorganização interna da área operativa da
IGAS.

[DR n.º 139/2015, 2º suplemento, Série II de 2015-07-20]

n■DESPACHO N.º 7979-K/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretor-executivo do
Agrupamento de Centros de Saúde de Entre
Douro e Vouga II - Aveiro Norte, pelo período de

[DR n.º 140/2015, Série II de 2015-07-21]

n■DESPACHO N.º 8126-A/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Designa para o cargo de diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde de Trás-os-Montes -Alto Tâmega e Barroso, pelo período
de três anos, a licenciada Laurentina Maria Gonçalves da Santa Teixeira.

[DR n.º 143/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-07-24]

n■PORTARIA N.º 223/2015 do Ministério da
Saúde
Regula o procedimento de pagamento da comparticipação do Estado no preço de venda ao
público (PVP) dos medicamentos dispensados
a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde
(SNS).
[DR n.º 144/2015, Série I de 2015-07-27]

n■LEI N.º 73/2015 da Assembleia da República
Primeira alteração à Lei n.º 21/2014, de 16 de abril,
que aprova a lei da investigação clínica, no sentido de fixar as condições em que os monitores,
auditores e inspetores podem aceder ao registo
dos participantes em estudos clínicos.
[DR n.º 144/2015, Série I de 2015-07-27]

n■PORTARIA N.º 224/2015 do Ministério da
Saúde
Estabelece o regime jurídico a que obedecem as
regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e define as obrigações
de informação a prestar aos utentes.
[DR n.º 144/2015, Série I de 2015-07-27]
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Legislação

n■DESPACHO N.º 8182-A/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Estabelece condições para a apresentação de
candidaturas à obtenção de reconhecimento
pelo Ministério da Saúde de Centro de Referência, a serem formalizadas junto da Direção-Geral
da Saúde.

[DR n.º 144/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-07-27]

n■DELIBERAÇÃO N.º 1484/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Central do Sistema
de Saúde, I. P.
Criação da Unidade de Acompanhamento dos
Hospitais (UAH).
[DR n.º 144/2015, Série II de 2015-07-27]

n■DECRETO-LEI N.º 136/2015 do Ministério da
Saúde
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
101/2006, de 6 de junho, que cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 8/2010, de 28
de janeiro, que cria um conjunto de unidades e
equipas de cuidados continuados integrados de
saúde mental.

15476-B/2014, de 19 de dezembro, são aplicados
no pagamento de dívidas vencidas, contraídas
até 31 de dezembro de 2014.
[DR n.º 146/2015, 3º suplemento, Série II de 2015-07-29]

n■DESPACHO NORMATIVO N.º 14-A/2015 do
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinete do Secretário de Estado
da Solidariedade e da Segurança Social
Despacho normativo define as condições em
que a comparticipação da segurança social é
atribuída aos utentes pela prestação dos cuidados de apoio social, no âmbito dos cuidados
continuados integrados de saúde mental.
[DR n.º 146/2015, 3º suplemento, Série II de 2015-07-29]

n■PORTARIA N.º 224-B/2015 do Ministério da
Saúde
Aprova o Regulamento do Internato Médico.

n■PORTARIA N.º 229-A/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Saúde
Procede à segunda alteração à Portaria n.º
207/2011, de 24 de maio, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento e seleção para os postos de trabalho, da
carreira especial médica.

[DR n.º 149/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-08-03]

n■DESPACHO N.º 8468/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Altera a composição da Comissão Científica
para as Boas Práticas Clínicas, criada pelo Despacho n.º 12422/2011, de 20 de setembro, e alterada pelo Despacho n.º 7584/2012, de 1 de junho.

[DR n.º 149/2015, Série II de 2015-08-03]

[DR n.º 146/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-07-29]

[DR n.º 145/2015, Série I de 2015-07-28]

n■DESPACHO N.º 8234/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Estabelece disposições sobre a Comissão Nacional de Acompanhamento da Diálise. Revoga
o Despacho n.º 3789/2008, de 28 de janeiro de
2008, do Secretário de Estado da Saúde, publicado no DR (2.ª série), n.º 32, de 14 de fevereiro
de 2008.
[DR n.º 145/2015, Série II de 2015-07-28]

n■DESPACHO N.º 8320-A/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra
de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Autorizada a abertura de procedimentos de recrutamento conducentes ao preenchimento de
150 postos de trabalho correspondentes à categoria de assistente graduado sénior.

n■LEI N.º 79/2015 da Assembleia da República
Estipula que nenhuma criança fica privada de
médico de família.
[DR n.º 146/2015, Série I de 2015-07-29]

[DR n.º 146/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-07-29]

n■DESPACHO N.º 8272/2015 dos Ministérios da
Economia, da Agricultura e do Mar e da Saúde Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e
da Economia, da Alimentação e da Investigação
Agroalimentar e Adjunto do Ministro da Saúde
Determina a criação de um grupo de trabalho
interministerial com o objetivo de propor um
conjunto de medidas para a redução do consumo de sal pela população.

[DR n.º 151/2015, Série I de 2015-08-05]

[DR n.º 146/2015, Série II de 2015-07-29]

n■DESPACHO N.º 8320-K/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de
Estado da Saúde
Determina que os aumentos de capital realizados de acordo com o disposto no Despacho n.º

n■DECRETO-LEI N.º 150/2015 do Ministério do
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
Estabelece o regime de prevenção de acidentes
graves que envolvem substâncias perigosas e de
limitação das suas consequências para a saúde
humana e para o ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves
que envolvem substâncias perigosas.

n■DESPACHO N.º 8320-B/2015 dos Ministérios
das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, Adjunto do Ministro da Saúde e da Solidariedade e
da Segurança Social
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I.P., e as
Administrações Regionais de Saúde, I.P., a assumir os compromissos plurianuais no âmbito dos
contratos-programa a celebrar durante o ano de
2015, com as entidades integradas ou a integrar
a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
[DR n.º 146/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-07-29]

n■DESPACHO N.º 8635/2015 da Presidência do
Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro
Autoriza a realização da despesa pelo Instituto
Português do Sangue e da Transplantação, I. P.
(IPST) para aquisição de medicamentos derivados do plasma resultantes do fracionamento
de plasma humano português do processado a
partir de colheitas de sangue do IPST, e delega,
com faculdade de subdelegação, no Ministro da
Saúde, a competência para a prática de todos os
atos necessários.

[DR n.º 152/2015, Série II de 2015-08-06]

n■DELIBERAÇÃO N.º 1546/2015 do Ministério
da Saúde - INFARMED - Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.
Aprova o regulamento sobre autorização de uti-
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lização excecional (AUE), autorização de comercialização de medicamentos sem autorização
ou registo válidos em Portugal (SAR) e dispensa
da inclusão, na rotulagem ou no folheto informativo, de algumas das menções obrigatórias,
bem como da redação da rotulagem e do folheto
informativo em língua portuguesa, de certos
medicamentos que se destinem a ser administrados ao doente por intermédio de um profissional de saúde, ou caso existam problemas graves de disponibilidade do medicamento.
[DR n.º 152/2015, Série II de 2015-08-06]

n■DESPACHO N.º 8747/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência - Gabinetes do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde e da Secretária de Estado da Ciência
Designa os membros da Comissão do Programa
Integrado de Promoção da Excelência em Investigação Médica.

[DR n.º 153/2015, Série II DE 2015-08-07]

n■RESOLUÇÃO N.º 119/2015 da Assembleia da
República
Soluções integradas de incentivo à natalidade.
[DR n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10]

n■RESOLUÇÃO N.º 114/2015 da Assembleia da
República
Medidas para a efetivação dos direitos sexuais
e reprodutivos.
[DR n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10]

n■RESOLUÇÃO N.º 118/2015 da Assembleia da
República
Recomenda ao Governo que, em parceria com
a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira,
avalie a reabertura do Gabinete de Atendimento
à Saúde Juvenil de Santa Maria da Feira.

[DR n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10]

n■RESOLUÇÃO N.º 117/2015 da Assembleia da
República
Garantia da acessibilidade aos tratamentos de
infertilidade.
[DR n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10]

n■DESPACHO N.º 8812/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Reconhece as indicações terapêuticas da água
mineral das Termas da Terronha para doenças
do aparelho respiratório e doenças reumáticas e
músculo-esqueléticas.

n■RESOLUÇÃO N.º 113/2015 da Assembleia da
República
Recomenda ao Governo a manutenção da Unidade de Saúde de Mozelos e a contratação dos
dois médicos em falta.

[DR n.º 153/2015, Série I de 2015-08-07]

n■DECRETO-LEI N.º 152/2015 do Ministério das
Finanças
Transfere a dependência da Direção-Geral de
Proteção Social aos Trabalhadores em Funções
Públicas (ADSE) do Ministério das Finanças para
o Ministério da Saúde.

[DR n.º 153/2015, Série I de 2015-08-07]

n■PORTARIA N.º 246/2015 do Ministério da
Saúde
Estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço das câmaras expansoras, destinadas a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde
(SNS).
[DR n.º 158/2015, Série I de 2015-08-14]

n■DESPACHO N.º 9354/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Determina a prorrogação, até 31 de outubro de
2016, do prazo de vigência dos contratos celebrados ao abrigo do regime jurídico das convenções, Decreto-Lei n.º 139/2013, de 9 de outubro.

n■DELIBERAÇÃO N.º 1614/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do conselho diretivo de nomeação
do Presidente do CCS do ACES Vale do Sousa
Norte.

[DR n.º 154/2015, Série II de 2015-08-10]

n■RESOLUÇÃO N.º 116/2015 da Assembleia da
República
Reforça os cuidados de saúde primários na
saúde infantil e na prestação de cuidados a
crianças e jovens.
n■DESPACHO N.º 8898/2015 dos Ministérios
da Saúde, da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes
dos Secretários de Estado Adjunto do Ministro
da Saúde, do Ensino Superior e do Emprego
Altera a composição do Conselho Consultivo
para as Terapêuticas não Convencionais.

n■DECRETO-LEI N.º 154/2015 do Ministério da
Saúde
Cria o órgão de coordenação dos subsistemas
públicos de saúde, estabelece os mecanismos
de cooperação reforçada em áreas comuns destes subsistemas e define o respetivo modelo de
governação.

[DR n.º 158/2015, Série II de 2015-08-14]

n■DESPACHO N.º 8811/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Cria a rede de prestação de cuidados de saúde
e de referenciação em cessação tabágica
(RPCSRCT).

n■RESOLUÇÃO N.º 112/2015 Assembleia da República
Recomenda ao Governo que o Serviço Nacional
de Saúde assegure a preservação de gâmetas
de doentes que correm risco de infertilidade devido a tratamentos oncológicos.

[DR n.º 153/2015, Série I de 2015-08-07]

n■AVISO N.º 8977/2015 do Ministério da Saúde Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato-programa para o triénio 2015-2017.

[DR n.º 160/2015, Série II de 2015-08-18]

[DR n.º 154/2015, Série I de 2015-08-10]

n■PORTARIA N.º 234/2015 do Ministério da
Saúde
Aprova o Regulamento e as Tabelas de Preços
das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde e revoga a Portaria n.º
20/2014, de 29 de janeiro.

[DR n.º 157/2015, Série II de 2015-08-13]

[DR n.º 154/2015, Série II de 2015-08-10]

[DR n.º 153/2015, Série I de 2015-08-07]

[DR n.º 153/2015, Série I de 2015-08-07]

n■DESPACHO N.º 9090/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Determina que a utilização do sistema de codificação clínica ICD-l0-CMlPCS, em substituição da
ICD-9-CM, enquanto sistema de codificação clínica para classificar diagnósticos e procedimentos nas instituições prestadoras de cuidados de
saúde em Portugal, deverá ser iniciada a partir
de 1 de janeiro de 2017.

[DR n.º 155/2015, Série II de 2015-08-11]

n■DESPACHO N.º 9002/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Aprova o modelo de guia de tratamento da receita desmaterializada, constante do anexo I do
presente despacho, do qual faz parte integrante.
[DR n.º 156/2015, Série II de 2015-08-12]

[DR n.º 161/2015, Série II de 2015-08-19]

n■DELIBERAÇÕES N.º 1615/2015 a 1622/2015 do
Ministério da Saúde - Administração Regional
de Saúde do Norte, I. P.
Deliberação do conselho diretivo de nomeação
dos vogais do CCS do ACES Espinho/Gaia, vogais do CCS do ACES Santo Tirso/Trofa, vogais
do CCS do ACES Gerês/Cabreira, vogal do CCS do
ACES Aveiro Norte, vogais do CCS do ACES Feira/
Arouca, vogais do CCS do ACES Guimarães/Vizela/Terras de Basto, vogais do CCS do ACES Alto
Tâmega e Barroso, presidente do CCS do ACES
Feira/Arouca.
[DR N.º 161/2015, Série II de 2015-08-19]

n■DELIBERAÇÕES N.º 1635/2015 a 1641/2015 do
Ministério da Saúde - Administração Regional
de Saúde do Norte, I. P.
Deliberação do conselho diretivo de nomeação
dos vogais do CCS do ACES Vale do Sousa Norte,
vogal do CCS do ACES Vale do Sousa Sul, vogal do
CCS do ACES Braga, presidente do CCS do ACES
Famalicão, vogais do CCS do ACES Douro Sul, vogais do CCS do ACES Maia/Valongo, presidente
do CCS do ACES Douro Sul.

[DR n.º 162/2015, Série II de 2015-08-20]

n■DESPACHO N.º 9487/2015 do Ministério da
Saúde - Administração Regional de Saúde do
Norte, I. P.
Despacho do Vice-Presidente do Conselho diretivo que nomeia a vogal do CCS do ACES Braga.
[DR N.º 162/2015, Série II de 2015-08-20]
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n■DESPACHO N.º 9537/2015 e N.º 9538/2015 do
Ministério da Saúde - Administração Regional
de Saúde do Norte, I. P.
Despacho do vice-presidente do Conselho Diretivo de nomeação do Presidente do CCS do ACES
Vale do Sousa Norte e nomeação de vogal do
CCS do ACES - Feira /Arouca.

[DR n.º 163/2015, Série II de 2015-08-21]

n■DELIBERAÇÃO N.º 1649/2015 do Ministério
da Saúde - Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P.
Deliberação do Conselho diretivo de nomeação
dos vogais do CCS do ACES Vale do Sousa Norte.

ficas qualificadas como carenciadas, por estabelecimento de saúde e especialidade médica,
para os procedimentos de recrutamento abertos após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º
101/2015, de 4 de junho.
[DR n.º 166/2015, Série II de 2015-08-26]

n■DESPACHO N.º 9788/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde
Define as competências e designa os membros
da Comissão de Acompanhamento da Receita
Sem Papel (CARSP).

[DR n.º 167/2015, Série II de 2015-08-27]

[DR n.º 163/2015, Série II de 2015-08-21]

n■DECRETO-LEI N.º 168/2015 do Ministério da
Saúde
Estabelece o regime de proteção do dador vivo
de órgãos em relação a eventuais complicações
do processo de dádiva e colheita.

n■DECRETO-LEI N.º 184/2015 do Ministério da
Saúde
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
167/2002, de 18 de julho, que aprovou o regime
jurídico do licenciamento e do funcionamento
das entidades de prestação de serviços na área
da proteção contra radiações ionizantes, atualizando os procedimentos de licenciamento e os
requisitos técnicos a cumprir pelas entidades e
fixando novas regras de distribuição das taxas
cobradas no âmbito do licenciamento.

[DR n.º 163/2015, Série I de 2015-08-21]

[DR n.º 169/2015, Série I de 2015-08-31]

n■LEI N.º 104/2015 da Assembleia da República
Cria o Inventário Nacional dos Profissionais de
Saúde.
[DR n.º 164/2015, Série I de 2015-08-24]

n■PORTARIA N.º 262/2015 dos Ministérios das
Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Fixa os preços dos cuidados de saúde e de apoio
social prestados nas unidades de internamento
e de ambulatório da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados para 2015 e revoga a
Portaria n.º 184/2015, de 23 de junho.

n■DECRETO-LEI N.º 183/2015 do Ministério da
Saúde
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
188/2003, de 20 de agosto, e à sétima alteração
ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro,
no sentido de permitir a prática clínica por parte
dos diretores clínicos do mesmo estabelecimento de saúde do Serviço Nacional de Saúde.

[DR n.º 168/2015, Série I de 2015-08-28]

[DR n.º 169/2015, Série I de 2015-08-31]

n■DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 37-A/2015
da Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
Retifica a Portaria n.º 195-A/2015, de 30 de junho,
do Ministério da Saúde, que aprova o procedimento comum de comparticipação e de avaliação prévia de medicamentos, publicada no DR,
n.º 125, 1.º Suplemento, 1.ª série, de 30 de junho
de 2015.

n■DECRETO-LEI N.º 185/2015 do Ministério da
Saúde
Transpõe a Diretiva n.º 2014/110/UE, da Comissão, de 17 de dezembro de 2014, que altera
a Diretiva n.º 2004/33/CE, da Comissão, de 22
de março, no que se refere aos critérios de suspensão temporária de dadores de sangue relativamente a dádivas homólogas, e procede à
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 267/2007,
de 24 de julho.

[DR n.º 168/2015, 2º suplemento, Série I de 2015-08-28]

n■LEI N.º 117/2015 da Assembleia da República
Segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos
Médicos, conformando-o com a Lei n.º 2/2013,
de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico
de criação, organização e funcionamento das
associações públicas profissionais, revogando o
Decreto-Lei n.º 217/94, de 20 de agosto.

[DR n.º 171/2015, Série I de 2015-09-02]

[DR n.º 164/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-08-24]

n■DESPACHO N.º 10011-A/2015 dos Ministérios
da Defesa Nacional, da Administração Interna
e da Saúde - Gabinetes da Ministra da Administração Interna, da Secretária de Estado Adjunta
e da Defesa Nacional e do Secretário de Estado
da Saúde
Designa os membros do Colégio de Governo
dos Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS).

n■DECRETO-LEI N.º 177/2015 do Ministério da
Saúde
Procede à alteração da denominação do Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E., criado pelo
Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro,
que passa a denominar-se Hospital da Senhora
da Oliveira Guimarães, E. P. E.

n■DESPACHO N.º 10041-A/2015 da Presidência
do Conselho de Ministros e Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna,
da Saúde, […]
Constituição de um grupo de trabalho para a
Agenda Europeia para as Migrações.

n■PORTARIA N.º 260-B/2015 do Ministério da
Saúde
Altera o Regulamento das Tabelas de Preços a
praticar para a produção adicional realizada no
âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia aprovado como Anexo I à
Portaria n.º 271/2012, de 4 de setembro.

[DR n.º 165/2015, Série I de 2015-08-25]

n■DESPACHO N.º 9718/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra de
Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Define, para a área hospitalar, as zonas geográ-

[DR N.º 169/2015, Série I de 2015-08-31]

[DR n.º 171/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-09-02]

[DR n.º 172/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-09-03]
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n■DECRETO-LEI N.º 188/2015 do Ministério da
Saúde
Regula os termos e condições relativas à obtenção do grau de especialista em medicina geral e
familiar, a título excecional, dos clínicos gerais.
[DR n.º 174/2015, Série I de 2015-09-07]

n■DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 787/2015
dos Ministérios das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto e do
Orçamento, Adjunto do Ministro da Saúde e da
Solidariedade e da Segurança Social
Retifica e republica o Anexo I do Despacho n.º
8320-B/2015, publicado no DR, 2.ª série, n.º 146,
de 29 de julho (compromissos plurianuais, no
âmbito dos contratos-programa a celebrar durante o ano de 2015, com as entidades integradas ou a integrar a Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados).

[DR n.º 179/2015, Série II de 2015-09-14]

n■PORTARIA N.º 274-A/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Saúde
Segunda alteração à Portaria n.º 217/2011, de 31
de maio, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal nacional de habilitação ao
grau de consultor.
[DR n.º 175/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-09-08]

n■DESPACHO N.º 10123-B/2015 do Ministério
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado
da Saúde
Determina a realização de um estudo atuarial
que permita aferir, face ao atual universo de população abrangida, se a ADSE é demográfica,
económica e financeiramente sustentável, de
modo a obter a análise necessária para a realização de um estudo de sustentabilidade.
[DR n.º 175/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-09-08]

n■RESOLUÇÃO N.º 67/2015 da Presidência do
Conselho de Ministros
Autoriza a realização da despesa relativa à aquisição dos serviços para a exploração do Centro
de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde,
com recurso ao procedimento pré-contratual
de concurso público com publicação no Jornal
Oficial da União Europeia.
[DR n.º 176/2015, Série I de 2015-09-09]

n■DECRETO-LEI N.º 191/2015 do Ministério da
Saúde
Regula os termos e condições aplicáveis à avaliação de desempenho dos trabalhadores médicos
nos anos de 2011 e 2012, bem como as condições
de suprimento da avaliação dos mesmos trabalhadores no biénio de 2013/2014.
[DR n.º 177/2015, Série I de 2015-09-10]

n■DESPACHO N.º 10214/2015 dos Ministérios da
Agricultura e do Mar, da Saúde e da Educação e
Ciência - Gabinetes dos Secretários de Estado
da Agricultura, Adjunto do Ministro da Saúde e
do Ensino Básico e Secundário
Determina a ajuda respeitante a distribuição
gratuita de frutas e produtos hortícolas aos alunos do 1.º ciclo dos estabelecimentos de ensino
público, para o ano letivo de 2014/2015.
[DR n.º 179/2015, Série II de 2015-09-14]

n■DESPACHO N.º 10314-B/2015 dos Ministérios
das Finanças e da Saúde - Gabinetes da Ministra
de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde
Determina o aumento, em numerário, do capital estatutário das entidades públicas empresariais do Serviço Nacional de Saúde.
[DR n.º 181/2015, 3º suplemento, Série II de 2015-09-16]

n■REGULAMENTO N.º 628/2015 da Entidade
Reguladora da Saúde
Regulamento de Resolução de conflitos da Entidade Reguladora da Saúde: Estabelece as condições e requisitos de funcionamento do procedimento de resolução de conflitos da Entidade
Reguladora da Saúde, incluindo a mediação ou
conciliação de conflitos.
[DR n.º 182/2015, Série II de 2015-09-17]

n■PORTARIA N.º 289-A/2015 dos Ministérios
das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Primeira alteração à Portaria n.º 174/2014, de 10
de setembro, que define as condições de instalação e funcionamento a que devem obedecer
as unidades de internamento e de ambulatório
e as condições de funcionamento das equipas
de gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e terceira alteração
à Portaria n.º 1087-A/2007, de 5 de setembro,
que fixa os preços dos cuidados de saúde e de
apoio social prestados nas unidades de internamento e ambulatório da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), previstas no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 101/2006,
de 6 de junho, bem como as condições gerais
para a contratação no âmbito da RNCCI.
[DR n.º 182/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-09-17]

n■PORTARIA N.º 289-B/2015 dos Ministérios
das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Primeira alteração à Portaria n.º 311-D/2011, de
27 de dezembro, que estabelece os critérios de
verificação da condição de insuficiência económica dos utentes para efeitos de isenção de
taxas moderadoras e de outros encargos de que
dependa o acesso às prestações de saúde do
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e à Portaria n.º
297-A/2012, de 28 de setembro, que aprova a
declaração modelo n.º 43 e respetivas instruções de preenchimento a utilizar pelos órgãos
do Ministério da Solidariedade e da Segurança
Social, para a comunicação dos valores de todas
as prestações sociais pagas.

[DR n.º 182/2015, 1º suplemento, Série I de 2015-09-17]

n■RESOLUÇÃO N.º 77/2015 da Presidência do
Conselho de Ministros
Aprova a Estratégia Nacional para a Segurança e
Saúde no Trabalho 2015-2020.
[DR n.º 183/2015, Série I de 2015-09-18]

n■PORTARIA N.º 294/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência
Cria um consórcio entre o Centro Hospitalar
de São João, E. P. E. e a Universidade do Porto,
através da sua unidade orgânica Faculdade de
Medicina.
[DR n.º 183/2015, Série I de 2015-09-18]

n■PORTARIA N.º 295/2015 dos Ministérios da
Saúde e da Educação e Ciência
Cria um consórcio entre o Centro Hospitalar do
Porto, E. P. E. e a Universidade do Porto, através
da sua unidade orgânica Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar.
[DR n.º 183/2015, Série I de 2015-09-18]

n■DECRETO-LEI N.º 206/2015 do Ministério da
Saúde
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º
35/2012, de 15 de fevereiro, que aprova a orgânica
da Administração Central do Sistema de Saúde, I.
P., redefinindo as respetivas atribuições.

[DR n.º 186/2015, Série I de 2015-09-23]

n■PORTARIA N.º 306/2015 dos Ministérios das
Finanças e da Saúde
Primeira alteração aos estatutos do INFARMED
- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., aprovados em anexo à Portaria
n.º 267/2012, de 31 de agosto.
[DR n.º 186/2015, Série I de 2015-09-23]

n■DECRETO-LEI N.º 208/2015 do Ministério da
Saúde
Define as condições especiais aplicáveis aos médicos integrados nas carreiras médicas do Serviço Nacional de Saúde, que sejam selecionados
no âmbito do Programa Integrado de Promoção
da Excelência em Investigação Médica, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 18/2015, de 7 de abril.

[DR n.º 187/2015, Série I de 2015-09-24]

n■DECRETO-LEI N.º 209/2015 do Ministério da
Saúde
Procede à adaptação do quadro estatutário e
das regras de funcionamento do SUCH - Serviço
de Utilização Comum dos Hospitais e estabelece
o regime da transmissão das posições jurídicas
dos Agrupamentos Complementares de Empresas «Somos Compras», «Somos Contas» e «Somos Pessoas».

[DR n.º 188/2015, Série I de 2015-09-25]

n■DESPACHO N.º 10715-B/2015 do Ministério da
Saúde - Gabinete do Ministro
Aprova o Regulamento da Atividade Inspetiva da
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.

[DR n.º 188/2015, 1º suplemento, Série II de 2015-09-25]
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Agenda

Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU
REUNIÕES CIENTÍFICAS
01 JUL Seminário
Testamento Vital
02 JUL Reunião do Grupo
Balint Porto 2
03 JUL 46.º Convívio
Cientifico da Clinica Médica
do Exercício do Porto para
debate do tema “Excesso de
desporto e risco arrítmico”
03 JUL Introdução à avaliação
crítica de estudos controlados e
aleatorizados para profissionais
de saúde na área da Nefrologia
06 JUL Reunião de Internos
de Medicina Geral e Familiar
sobre o tema “Mudanças à
avaliação final do Internato
07 JUL Conferência de Imprensa
da USF-AN subordinada ao
tema da imigração médica e
da degradação dos cuidados
de saúde primários
08 JUL Reunião do
Grupo Balint Porto 1
10 JUL I Curso de Doenças
Infecciosas para médicos de
Medicina Geral e Familiar
14 JUL Reunião de preparação
da 3.ª Edição das Jornadas
Médicas Maia/Valongo
14 JUL Reunião do Júri para Grau
de Consultor da Especialidade
de Anestesiologia
15 JUL Reunião Médica
Associativa
17 JUL I Curso de Doenças
Infecciosas para médicos de
Medicina Geral e Familiar
21 JUL Reunião da Direcção do
Grupo de Infecção e Sepsis
27 JUL Reunião de trabalho para
a organização das Jornadas
do Médico Interno de MGF
28 AGO Reunião do grupo de
trabalho do Internato Médico
03 SET Reunião do
Grupo Balint Porto 2
04 SET 47.º Convívio Cientifico
da Clinica Médica do Exercício
do Porto para debate do
tema “Erradicação do ataque
cardíaco – mito ou realidade?”
09 SET Reunião do
Grupo Balint Porto 1
09 SET Reunião de Médicos
Internos de MGF

09 SET Reunião de preparação
da 3.ª Edição das Jornadas
Médicas Maia/Valongo
11 SET Reunião do Colégio da
especialidade de Anestesia
11 SET Reunião do Colégio
da especialidade de
Ginecologia/Obstetrícia
11 SET Reunião do Colégio
da especialidade de
Endocrinologia e Nutrição
11 SET Reunião do Colégio da
especialidade de Pediatria
12 SET Reunião da Direcção
da Sociedade Portuguesa
de Gastrenterologia
16 SET Reunião de trabalho para
a organização das Jornadas
do Médico Interno de MGF
17 SET Reunião do Colégio da
especialidade de Psiquiatria
18 SET Reunião do Colégio da
especialidade de Medicina
Geral e Familiar
20 SET Reunião da
Direcção da Sociedade
Portuguesa de Cirurgia
21 SET Reunião do Colégio da
especialidade de Cirurgia Geral
25 e 26 SET 1.º Congresso
da Unidade de Nutrição
e Dietética 2015
29 SET Reunião do grupo de
trabalho do Internato Médico
30 SET Curso de formação sobre
Boas Práticas em Governação
30 SET Reunião de trabalho para
a organização das Jornadas
do Médico Interno de MGF
01 OUT Apresentação pública
do livro “7 x 7 medida: novo
ciclo dos cuidados de saúde
primários” pela USF-A N
01 OUT Reunião do
Grupo Balint Porto 2
02 OUT 48.º Convívio Cientifico
da Clinica Médica do Exercício
do Porto para debate do
tema “Medicina Preventiva,
Longevidade e Pele”
03 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
03 OUT II Jornadas dos
Secretários Clínicos
09 OUT Sessão de abertura
do IV Congresso Nacional do
Interno do Ano Comum

10 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
10 OUT Palestra sobre o tema
“Prevenção e erradicação
do ataque cardíaco”
14 OUT Reunião do Colégio da
especialidade de Pediatria
14 OUT Reunião do
Grupo Balint Porto 1
REUNIÕES ORGANIZADAS
PELO CRNOM
15 JUL Reunião da Comissão
Consultiva de Deontologia
e Ética Médica
27 JUL Reunião do Júri de selecção
do Prémio Corino de Andrade
14 SET Reunião do Júri
de atribuição do Prémio
Corino de Andrade
15 SET Conferência de Imprensa
sobre os Concursos de MGF
ACTIVIDADES DE
CULTURA E LAZER
Exposições:
03 a 17 JUL Exposição colectiva
de pintura, escultura e
fotografia por Antonio Porto
03 a 17 JUL Exposição de
pintura de Manuel da Cunha
18 a 30 JUL Exposição de pintura
de António Conceição
16 a 29 SET Exposição de
fotografia “Médicos Fotógrafos”
por Clara Ramalhão, João
Fumane, António Leitão
Marques e João Schwalbach

15 OUT 6.º Ciclo de Cinema
“ Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…” Pierrot Le Fou (Pedro
o Louco) – Jean Luc Godard, 1965
Outros eventos:
08 JUL Comemoração do 6.º
aniversário do jornal “As
Artes entre as Letras”
18 SET Palestra “Autismo/
Integração – Desconstruir
o Autismo”
29 SET Sessão de Encerramento
da Exposição “Médicos
Fotógrafos” com o debate do
tema “A Medicina e a Arte
Fotográfica em Movimento
entre Portugal e Moçambique”
Lançamento de Livros:
02 JUL Lançamento do
livro “Inovação para a
Mudança” da autoria de
António Lúcio Baptista
08 JUL Lançamento do livro
“Somos Mochos” da autoria
de Aureliano da Fonseca no
âmbito da comemoração
do 6.º aniversário do jornal
“As Artes entre as Letras”
17 SET Lançamento dos livros
“As Estações da Vida” e “A
Minha Peregrinação” da
autoria de Fernando Reis Lima
24 SET Lançamento do livro
“Analista de Interiores…
Misteriosidade” da autoria
de Jaime Milheiro

18 a 30 SET Exposição de
fotografia “Porto à Janela”
de Pedro Mesquita
18 a 29 SET Exposição de cerâmica
“Autenticidade” no âmbito da
Palestra “Autismo/Integração
– Desconstruir o Autismo”
Concertos e cinema:
10 JUL Recital de Piano
por Inês Costa

Concerto de Verão
17 Julho 2015

17 JUL Concerto de Verão
nos Jardins da SRNOM pela
Orquestra do Norte “Música
para contar histórias” que
este ano contou com a
presença do Coro da SRNOM
08 OUT 6.º Ciclo de Cinema
“ Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…”La Strada (A Estrada)
- Federico Fellini, 1954

«Os Médicos Fotógrafos»
16-29 Setembro 2015

95

VAI ACONTECER
REUNIÕES CIENTÍFICAS
17 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
19, 20 e 21 OUT MostrEm
2015 (Mostra das
especialidades médicas)
23 OUT Palestra sobre o tema
“A Idade da Reforma”
23 e 24 OUT V Jornadas de
Reumatologia do C.H.S.
João e da FMUP
24 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
28 OUT Reunião de preparação
da 3.ª Edição das Jornadas
Médicas Maia/Valongo
28 OUT Reunião Geral
de Médicos de MGF
31 OUT Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
04 NOV Encontro anual
dos profissionais do ACES
Porto Ocidental
05 NOV Reunião do
Grupo Balint Porto 2
05, 06 e 07 NOV 19.ª Reunião
Anual da Sociedade Portuguesa
de Genética Humana
06 NOV 49.º Convívio Cientifico
da Clinica Médica do Exercício
do Porto para debate do
tema “ Exercício, Saúde e
Factores Epigenéticos”
07 NOV Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
11 NOV Reunião do
Grupo Balint Porto 1
13 NOV IV Encontro de
Outono da USF – A N
14 NOV Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
19 e 20 NOV II Jornadas do Médico
Interno de Patologia Clínica
21 NOV Congresso “Bone
and Tissue” Portugal
21 NOV Curso sobre Actualizações
em MGF – Módulo Urgências
26, 27 e 28 NOV XVIII
Congresso Nacional de
Medicina “Acto Médico dos
médicos, pelos doentes”
26, 27 e 28 NOV IX Congresso
Nacional do Médico Interno
28 NOV “Doctalks”- Reunião
de Jovens Médicos

01 DEZ V Jornadas Nacionais Ético
- Jurídicas da Infecção VIH e SIDA

12 DEZ Festa de Natal, dedicada
aos filhos e netos de médicos

03 DEZ Reunião do
Grupo Balint Porto 2

Lançamento de Livros:

04 DEZ 50.º Convívio Cientifico
da Clinica Médica do Exercício
do Porto para debate do tema
“Transplantação Cardíaca
em Portugal e no Mundo:
Passado, Presente e Futuro”
05 DEZ 2.ª Convenção
em Psiquiatria
09 DEZ Reunião do
Grupo Balint Porto 1
14 e 15 DEZ Simpósio Internacional
de Doenças Abdomino – pélvicas
17, 18 e 19 DEZ Curso Euract
(European Academy of Teachers
in General Practice) - Nível 1

09 OUT Lançamento do livro “
Mindfulness, os Benefícios da
Atenção Plena na Saúde Mental”
da autoria de Bruno Teixeira
29 OUT Lançamento do
livro “Perturbações da
Personalidade Narcísica e a
Sexualidade – IV Volume” da
autoria de Patrícia Ribeiro
31 OUT Lançamento do
livro “Raia Molhada” da
autoria de César Gomes
18 DEZ Lançamento do livro
“ O Imaginário que trago
por dentro” da autoria
de Francisco Lucas

Exposições:

(A Estrada)

15 Outubro
PIERROT LE FOU
(Pedro o Louco)
JEAN-LUC GODARD, 1965
Rogério Abreu na SRNOM
30 Out - 20 Nov 2015

Concertos e cinema:

(Profissão: Repórter)

29 Outubro
PARIS, TEXAS
(Paris, Texas)

29 OUT 6.º Ciclo de Cinema “ Pela
Estrada Fora, Outono Adentro…”
Paris, Texas – Wim Wenders, 1984

WIM WENDERS, 1984

Natal da Ordem
12 Dezembro 2015

Outros eventos:
17 OUT Simpósio do Festival
Internacional de Música de
Órgão da Cidade do Porto 2015

05 Novembro
THE STRAIGHT STORY
(Uma História Simples)
DAVID LYNCH, 1999

10 Novembro
O BROTHER, WHERE ART THOU?

10 NOV 6. º Ciclo de Cinema
“ Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…” O Brother, Where
Art Thou? (Irmão, Onde Estás?)
– Joel e Ethan Coen, 2000

17 DEZ Concerto de Natal
pelo coro da SRNOM

22 Outubro
PROFESSIONE: REPORTER
MICHELANGELO ANTONIONI, 1975

22 OUT 6.º Ciclo de Cinema
“ Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…” Professione: Reporter
- Michelangelo Antonioni, 1975

19 NOV 6. º Ciclo de Cinema
“ Pela Estrada Fora, Outono
Adentro…” The Daejeeling
Limited – Wes Anderson, 2007

OUTONO ADENTRO...

FEDERICO FELLINI, 1954

30 OUT a 20 NOV Exposição
de Fotografia e Escultura
de Rogério Abreu

05 NOV 6. º Ciclo de Cinema “ Pela
Estrada Fora, Outono Adentro…”
The Straight Story (Uma História
Simples) - David Lynch, 1999

ESTRADA
FORA,
08 Outubro
LA STRADA

ACTIVIDADES DE CULTURA E LAZER

18 a 30 DEZ Exposição de
Fotografia “Workshops no
terreno” pela Comissão
de Actividades Culturais
e de Lazer da SRNOM

PELA

(Irmão, Onde Estás?)
JOEL E ETHAN COEN, 2000

19 Novembro
THE DARJEELING LIMITED
(The Darjeeling Limited)
Concerto de Natal
17 Dezembro 2015

WES ANDERSON, 2007

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

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS › [SRNOM]
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 Porto
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Benefícios Sociais

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
desconto de 20%*

Hotéis D’Ajuda

Funchal – Madeira
Tel. 291 708000
www.hoteisajuda.com
descontos especiais

Porto Palácio Congress
Hotel & Spa*****

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
desconto de 10%*
( 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
desconto de 8%*
LIVRARIA

Porto Editora

www.portoeditora.pt
desconto de 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

www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Rua Sá da Bandeira, 605 – 1.º Esq.
4000-437 Porto
Tel. 223394400
www.inlinguaporto.com
info@inlinguaporto.com
desconto de 10%* nas aulas em grupo
(adultos e crianças) de Inglês, Alemão,
Francês, Espanhol e Italiano. Curso de
Inglês específico para a área de Medicina.

Choice Hotels

Aliança Francesa do Porto

Avenida da Boavista, 1269
4100-130 Porto
Tel. 225086600
www.hotelportopalacio.com
descontos entre 40% e 50%*

Continental 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
* Sobre os preços de tabela.

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).

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.

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.

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 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.

Protocolo
Ordem dos Médicos

A receita certa
para si

Para mais informações contacte
protocolos@santander.pt

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. Neste tipo de exercício
o trabalho muscular é realizado de uma forma global. Assim,
toda a cadeia muscular é fortalecida, gerando mais força,
potência, estabilidade, equilíbrio e coordenação motora.
Os programas de exercícios são desenvolvidos com
base numa consulta inicial, na qual é feito um relatório
pormenorizado do histórico de saúde e actividade física, bem
como indicações/restrições para o trabalho a desenvolver.

PersonAl trAinning
A modalidade de personal training no Ginásio da SRNOM está
mais bem preparada para responder às suas necessidades.
A nova oferta inclui mais possibilidades de treino – de uma a
três vezes por semana –, preços de tabela revistos e horários
flexíveis, podendo ajustar o programa de acordo com os seus
critérios e disponibilidade.
Na opção Plano Um+, se partilhar o seu treino com um
acompanhante, irá beneficiar de uma redução significativa
no preço das sessões.
Saiba mais em www.nortemédico.pt.

INSCRIÇÕES
Preencha a ficha de inscrição disponibilizada
em www.nortemédico.pt e envie para
centroculturacongressos@nortemedico.pt.
Se preferir poderá contactar directamente o Centro de
Cultura e Congressos através do telefone 22 507 01 00.
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