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Introdução 
 

  

O ano de 2022 pretende-se que seja um ano de retoma da normalidade face à Pandemia causada pela 

doença COVID-19.  O Plano de Atividades e Orçamento para 2022 são aqui apresentados numa 

perspetiva de prossecução da estratégia de desenvolvimento que tem sido adotada nos últimos anos, 

tratando-se assim de um documento que assenta numa linha de desenvolvimento de continuidade e 

que tem por base valores extrapolados a partir dos dados históricos (pré-pandemia).  

O ano 2022 é ainda o último ano deste mandato 2020/2022 cujo programa de ação contém os 

seguintes 16 itens como propósitos da candidatura: 

 

1. Acto Médico: Dignificar o Regulamento que define e protege o Acto Médico, como 
instrumento de garantia da qualidade dos serviços prestados pelos Médicos e que seja 
impeditivo da prática de cuidados de saúde por quem não está habilitado para tal. 

2. Condições para se exercer Medicina de qualidade: Defender o Regulamento que define 
os tempos padrão das consultas. Defender a redução do número de utentes por Médico 
de MGF, para níveis comparáveis a outras realidades internacionais. Defender a existência 
de condições físicas, técnicas e humanas adequadas para que o exercício da Medicina 
possa manter níveis elevados de qualidade e de dignidade. 

3. Criação de um Gabinete para a Defesa da Boa Prática Médica (GDBPM): Criar uma 
estrutura destinada a defender intransigentemente os médicos que são acusados 
injustamente. 

4. Diminuição da conflitualidade médico-doente: Defender a manutenção da OM como um 
garante da regulação e resolução da conflitualidade médico-doente, defensora da 
qualidade do trabalho médico e dos Médicos em caso de difamação e agressões. 

5. Sistemas informáticos em saúde: Defender a necessidade de definir critérios de qualidade 
para os sistemas informáticos em saúde, de modo a garantir a sua operatividade, clareza, 
intuitividade e inteligência, para que se tornem em instrumentos úteis para a prática 
clínica. 

6. Serviço Nacional de Saúde: Defender que se deve manter e reforçar o SNS, como base 
estruturante da organização da Saúde em Portugal. Defender condições condignas para o 
exercício da profissão para os médicos que não conseguem acesso a uma especialização. 
Defender a complementaridade das Medicinas Privada e Convencionada no sistema 
nacional de saúde, com respeito pelos mesmos princípios e valores do SNS. Defender a 
manutenção de auditorias regulares a unidades de saúde do sector público, social e 
privado, no sentido de se avaliar o cumprimento das condições físicas, técnicas e humanas. 
Defender a participação dos médicos na gestão das unidades de saúde. 
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7. Carreiras Médicas: Defender as Carreiras Médicas como suporte da qualidade da Medicina 
portuguesa e como garante da qualidade do SNS. Defender a abertura regular de 
concursos para provimento de vagas e para a progressão na carreira. 

8. Formação pré-graduada: Defender que o número de alunos a frequentar os cursos de 
Medicina é excessivo e deve ser adequado às necessidades do país e às capacidades 
formativas das diversas Faculdades de Medicina. 

9. Formação pós-graduada: Defender que devem ser implementadas soluções que 
permitam, a todos os médicos, acesso a uma especialidade e a uma formação contínua. 
Defender o aprofundar do trabalho desenvolvido pelos Colégios de Especialidade na 
definição dos programas mínimos de formação, das capacidades formativas dos diversos 
serviços, bem como terem um papel mais marcado no percurso global e individual de cada 
interno. 

10. Actividades de investigação científica: Defender a manutenção do empenho da SRN no 
desenvolvimento e promoção de actividades de investigação pelos médicos, incluindo a 
manutenção de prémios e bolsas de investigação. 

11. Ética, Deontologia e Direito Médico: Defender a função de auto-regulação disciplinar da 
OM, através dos seus Conselhos Disciplinares e manter um gabinete jurídico especializado 
em Direito Médico. 

12. Solidariedade interpares: Defender o reforço do papel do Fundo de Solidariedade da OM, 
de forma a manter um apoio condigno a todos os médicos que se encontrem em 
dificuldades financeiras. Apoiar o desenvolvimento de associações médicas mutualistas, 
como um modelo alternativo de investimento, de médicos para médicos. 

13. Organização interna da Ordem dos Médicos: Defender o reforço da participação dos 
Conselhos Sub-Regionais, descentralizando algumas das actividades e realizando reuniões 
conjuntas. Promover a criação de um balcão único “on-line”, para que os colegas possam 
aí tratar de grande parte dos seus assuntos. Continuar a garantir um apoio jurídico eficaz 
e em tempo útil, especializado em Direito da Medicina, a todos os médicos.  

14. Actividades Culturais e de Lazer: Defender que devem ser mantidas e desenvolvidas as 
actividades de cultura e lazer, como forma de aproximar os médicos dos médicos e de 
aproximar a sociedade dos médicos.  

15. Colaboração institucional: Defender a manutenção de uma colaboração activa, 
comprometida e sinérgica, com as outras estruturas representativas dos médicos, 
nomeadamente os Sindicatos, as Associações e Sociedades Médicas, bem como as 
Associações de Estudantes e as Faculdades de Medicina. 

16. Consolidação de relações internacionais: Defender o incremento das relações com as 
Comunidades Médicas de Língua Portuguesa e Espanhola, bem como da participação nas 
actividades da World Medical Association (WMA) e da Confederação Médica Latino-Ibero-
Americana e do Caribe (CONFEMEL). 
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Investimento e Ações   
 

O orçamento global da SRNOM, encontra-se dividido em investimentos e ações e em rendimentos e 

gastos. Estes últimos refletem os valores resultantes da atividade corrente da própria organização, 

sendo a sua apresentação objeto de um capítulo próprio neste documento. No que concerne aos 

investimentos e ações, estes foram valorados em função de orçamentos específicos e nas situações de 

eventos de cariz periódico, em função dos valores históricos.  

 

Assim, neste capítulo descrevem-se os investimentos específicos do ano 2022 e as ações/eventos já 

perspetivadas na atividade a desenvolver pela SRNOM para este ano. 
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Atividade Científica, Formação, Política de saúde, Debates, Reuniões e Workshops 

 

  

Atividades   Calendarização 

Conferências/Debates/ Seminários com temas de atualidade Todo o ano 

Ciclos de conferências  Todo o ano 

Ciclo de conferências a realizar pelas diversas sub-regiões  Todo o ano 

Receção aos internos a realizar nas diversas sub-regiões  1º Trimestre 

Workshops  Todo o ano  

Mostrem, Mostra de Especialidades Médicas  2º Semestre 

Visitas a Hospitais Públicos e Privados do Norte  Todo o ano 

Visitas a Centros de Saúde do Norte  Todo o ano 

 
Cooperação com as Universidades, Escolas Médicas, Associações de Estudantes e outras 
Associações Profissionais  
 

Todo o ano 

 
Manutenção e reforço da presença em projetos em áreas da formação com os PALOP 
 

Todo o ano 

Congresso Nacional de Medicina  Todo o ano 
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Atividade Estatutária Social e Cultural 

 

Como forma de manter a proximidade entre os médicos e a cultura, entre os médicos e a sociedade e 

até entre os próprios médicos, a SRNOM pretende manter a dinamização de um conjunto de eventos 

culturais e sociais.  

Para além das iniciativas previstas, a direção ajustará em tempo útil a sua atividade às necessidades 

prementes, sempre que assim se justifique.  

Os eventos de cariz social, à semelhança do aconteceu nos últimos anos, serão apresentados à Ageas 

que os tem patrocinado por via do protocolo celebrado com a OM. 

Assim, e desde já, agendam-se os seguintes eventos: 

 
Eventos Sociais/Institucionais na SRNOM 
 

Calendarização 

Atribuição do Prémio Corino de Andrade  1º semestre   

Prémio Banco Carregosa / SRNOM  Ao longo do ano   

Dia do Médico, Homenagem aos médicos com 25 e 50 anos de carreira e 
atribuição do Prémio Daniel Serrão  

18 de Junho  

Festa de São João – Jantar/ceia convívio de São João 23 de Junho 

Festa de Natal Porto, destinada aos filhos de médicos Dezembro 

Visita e entrega de presentes a crianças que se encontram em Centros de 
Acolhimento em Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Porto 

Dezembro 

Juramento de Hipócrates Porto – Entrega das cédulas profissionais aos 
médicos que se inscrevem pela primeira vez na SRNOM 

Novembro  

Juramento de Hipócrates Braga – Entrega das cédulas profissionais aos 
médicos que se inscrevem pela primeira vez na SRNOM 

Novembro 
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Eventos Culturais na SRNOM 

 
 
 

 
Debates, Literatura, Homenagens 
 

Data 

Prevê-se que ao longo do ano sejam realizados vários debates 
culturais, homenagens e apresentados vários livros de médicos 

Ao longo do ano 

 
 
 
 

 
Música 

 
Data 

Coro da SRNOM (apoio, dinamização e concertos) Todo o ano  

Ciclo de Jazz  1º semestre  

Concertos de médicos para médicos   Ao longo do ano 

Concerto de Verão nos Jardins da SRNOM  Julho 

 

 

 

 
Cinema 
 

Data 

Ciclo de Cinema  Outubro/Novembro  
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Arte Médica Arte Fotográfica 
 

Data 

Exposição de Arte Médica com entrega de medalhas no 
encerramento e de catálogo digital 

Maio 

Exposição de Arte Fotográfica com entrega de medalhas no 
encerramento 

Junho 

 
 
 

 
 

 
Exposições 
 

Local Data 

Prevê-se que ao longo do ano sejam 
apresentadas várias exposições  

Bar/Corredores e 
Hall/Galeria do CCC 

Ao longo do ano 
 

 
 
 
 
 
 

 
Passeios Culturais 
 

Data 

Passeios na companhia do Prof. Joel Cleto - “Porto Revisitado” Ao longo do ano  

 
 
PERCURSO 05 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

 
 
 
 

 
Formação, lazer e desporto  
 

Data 

Workshops de jogos de tabuleiro, cartas e torneios Ao longo do ano 

Ginásio da SRNOM, Aulas e PT Ao longo do ano 

Ténis - Taça da Ordem  Maio 

Ténis - Corrida dos Campeões  Maio a Setembro 

Ténis - Masters da Ordem Outubro 
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Orgânica da SRNOM 
 

 

 
Objetivos 
 

Calendarização 

Solidificação de plano de formação profissional  Todo ano 

Reavaliação do Organograma, ajustes e eventuais 
necessidades de Recursos Humanos. Controlo biométrico  

Todo ano 

Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade 

Todo o ano 

Manutenção e desenvolvimento do suporte da atividade 
organizacional em sistemas de informação. Segurança 
informática. Meios telemáticos 

Todo ano 

Continuação do processo de análise e avaliação da 
documentação contida em “arquivo morto”. Digitalização 
de documentos 

 
Todo o ano 

Gabinete da Prova Nacional de Acesso (GPNA) - 
continuidade 

Todo ano  

Eleições   
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Património e Manutenção de Infraestruturas  
 

O património e as infraestruturas, que incluem não só todos os edifícios da SRNOM, mas também os 

espaços exteriores, sofrerão para além da manutenção corrente, algumas ações que já se encontram 

definidas.  

 
 
 

 
Objetivos – Manutenção de Infraestruturas 
 

Calendarização 

Sede- Restauro de tetos e paredes Ao longo do ano 

Sede- Remodelação wc restaurante   Ao longo do ano 

Ténis – Remodelação do piso  2º Semestre 

Piscina – Equipamento de apoio   1º Trimestre   

Sub-regiões – Melhoramentos nas infraestruturas Ao longo do ano 

Bragança – Espaço físico para a Sub-região Ao longo do ano 
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Rendimentos, Gastos e Investimento por Centros de Custo 

  ORÇAMENTO PARA 2022           RENDIMENTOS                          GASTOS 
                

INVESTIMENTOS 

611 SEDE       

61101 CONSELHO REGIONAL       

  Direcção /secretariado   96 896,00   

  Gabinete Executivo   91 814,00   

  Gabinete de Comunicação   50 850,00   

  Comunicação a Médicos   66 700,00   

  Geral /imputação de gastos comuns   33 946,59   

61103 DEPARTAMENTO DISCIPLINAR       

  Secretariado   48 721,52   

  Serviços Juridicos   73 800,00   

  Geral/Imputação de gastos comuns   33 946,59   

61104 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS       

  Colégios       

  Secretaria   95 663,34   

  Arquivo   23 387,10   

   Informática   68 399,70 15 200,00 

  Geral/Imputação de gastos comuns   33 946,59   

61105 EVENTOS CIENTIFICOS       

  Debates/conferências   10 000,00   

  Formação 1 000,00 11 500,00   

61106 EVENTOS CULTURAIS       

  Literatura/homenagens   2 500,00   

  Exposições   5 000,00   

  Passeios Cidade do Porto 3 250,00 3 000,00   

  Concertos   31 000,00   

  Cinema   4 500,00   

  Patrocinio AGEAS 35 000,00     

61107 EVENTOS SOCIAIS       

  
Prémios (Corino Andrade e 
Carregosa)   3 800,00   

  S.João 7 000,00 19 750,00   

  Natal   58 000,00   

  Juramento de Hipócrates   42 000,00   

  Dia do Médico   9 900,00   

  Patrocinio da AGEAS 35 000,00     

61108 CN       

  Comparticipação    1 284 500,00   

  Eleições   25 000,00   

  Congresso Nacional de Medicina   20 000,00   

61109 FUNDO DE SOLIDARIEDADE       

  Comparticipação    63 000,00   
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  ORÇAMENTO PARA 2022           RENDIMENTOS                          GASTOS 
                

INVESTIMENTOS 

61110 APROVISIONAMENTO /PATRIMONIO       

  Dep.Compras   21 303,90   

  

Manutenção infraestruturase espaços 
exteriores   70 748,14 22 100,00 

  Segurança   77 285,22   

61112 SERVIÇOS INSTITUCIONAIS       

  Contabilidade/Tesouraria   90 473,00   

  Quotização 3 671 615,00 89 395,42   

  Jóias/Inscrições e Outros 263 752,00 347,00   

  Serviços Juridicos   47 300,00   

  Serviços Financeiros 1 500,00     

  Geral/Imputação de gastos comuns   33 946,59   

61113 REVISTA/PORTAL       

  Revista 12 695,14 184 384,00   

612 LUZ SORIANO       

6125 APROVISIONAMENTO/PATRIMONIO       

  Serviços 8 000,00 25 200,00   

  Geral/Imputação de gastos   36 749,05   

613 CCC       

6131 SERVIÇOS CCC       

  Apartamentos 147 398,00     

  Quartos 25 471,00 3 320,00   

  Salas 15 000,00     

  Restaurante   6 800,00   

  Piscina 17 824,20 17 535,00   

  Ténis 4 380,00 3 550,00   

  Geral/Imputação de gastos  35 000,00 216 161,99 32 000,00 

6132 MANUTENÇAO CCC       

  Manutenção infraestruturas   68 120,00 10 000,00 

  Segurança   62 292,00   

615 GPNA       

  Serviços Administrativos   16 100,00   

  Funcionamento 243 000,00 171 900,00   
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  ORÇAMENTO PARA 2022           RENDIMENTOS GASTOS 
                

INVESTIMENTOS 

614 SECÇÕES DISTRITAIS       

6141 BRAGA       

  Serviços Administrativos   19 215,62   

  Funcionamento   13 227,16   

6142 VIANA       

  Serviços Administrativos   5 800,00   

  Funcionamento   12 179,20   

6143 VILA REAL       

  Serviços Administrativos   3 900,00   

  Funcionamento   12 121,97   

6144 BRAGANÇA       

 Serviços Administrativos      
  Funcionamento   5 800,00   

            Subtotal 1 4 526 885,34 3 626 676,67 79 300,00 

          Iva relativo ao CCC 50 800,00 59 800,00   

  Venda/Resgate de Apartamentos   71 000,00   

  Orçamento Financeiro 4 577 685,34 3 757 476,67 79 300,00 

       Depreciações   300 000,00   

       Imparidades/reversoes 50 000,00 200 000,00   

          

  Resultados Operacionais 4 627 685,34 4 257 476,67 79 300,00 

    4 627 685,34 4 257 476,67 79 300,00 
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ORÇAMENTO 2022 

Receita Corrente Orçamentado 

Vendas                                                             347,00      

Prestação de Serviços                                                  4 302 169,34    

Rendimentos Suplementares                                                     222 869,00    

Juros Dividendos e Outros Rendimentos                                                         1 500,00    

Reversões                                                       50 000,00    

   

   

   

       Total Orçamento Financeiro                                                  4 576 885,34    

Despesa Corrente   

Compras                                                         7 727,00    

Fornecimentos e Serviços Externos                                                  1 506 626,11    

Comparticipações CN/FS                                                  1 347 500,00    

Gastos C/Pessoal                                                     726 943,56    

Outros Gastos e Perdas                                                       37 880,00    

Provisões do Período                                                                   -      

Total Gastos                                                  3 626 676,68    

               Resultados Financeiros                                                     950 208,67    

Gastos de Depreciação e de Amortização                                                     300 000,00    

Perdas P/Imparidade                                                     200 000,00    

              Resultados Operacionais                                                     450 208,67    

 Variação IVA -Liq-Ded -                                                      9 000,00    

Resgate Apartamentos                                                       71 000,00    

             Resultado de Tesouraria                                                     370 208,67    

    

    

Investimento/Benfeitorias 79 300,00 
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Notas Explicativas ao Orçamento de 2022 

Face ao contexto que se vive atualmente, o orçamento foi elaborado no pressuposto que o ano de 

2022 retome a normalidade ainda que tenhamos sido cuidadosos nos gastos e comedidos nos 

rendimentos, reportando a informação histórica ao ano de 2019. 

O Orçamento está dividido por centros de custo distribuídos da seguinte forma: 

1 -SEDE 

1.1 - Conselho Regional - Engloba os gastos de imputação direta tais como: pessoal, avenças, 

representações, telecomunicações, mailings, SMS e outros, e ainda uma quota-parte dos gastos 

comuns.  

1.3 - Conselho Disciplinar - Engloba gastos de imputação direta tais como: pessoal, gastos com avenças, 

representações e parte dos gastos comuns.  

1.4 - Serviços Administrativos - Engloba gastos com: pessoal, gastos com avenças e informática. 

Verifica-se um acréscimo face ao ano anterior que tem por base a substituição de alguns equipamentos 

com particular incidência na área da informática (segurança informática). 

1.5 - Eventos Científicos - Os gastos estão discriminados no plano de atividades. Estas rubricas estão 

mensuradas de acordo com a informação histórica reportada a anos anteriores. 

1.6 - Eventos Culturais - Os gastos estão discriminados no plano de atividades. Estas rubricas estão 

mensuradas de acordo com a informação histórica e ajustadas às iniciativas previstas para o ano 2022. 

1.7 - Eventos Sociais - Os gastos estão discriminados no plano de atividades. Estas rubricas estão 

mensuradas de acordo com a informação histórica. 
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1.8 - Conselho Nacional - Os valores mensurados basearam-se no executado do ano 2021, dado que 

ainda não recebemos por parte do CN indicação sobre o valor da comparticipação para 2022.  

 

1.9 - Fundo de Solidariedade - O valor mensurado no Fundo de Solidariedade refere-se a 2% do valor 

estimado de quotas a receber em 2022 de acordo com a alínea b) do art.º 156º dos Estatutos da Ordem 

dos Médicos. 

 

1.10 - Aprovisionamento e Património - Engloba todos os gastos de manutenção e reparação inerentes 

ao bom funcionamento das infraestruturas e espaços exteriores, tais como: obras de conservação e 

reparação corrente, despesas com os contratos de avença de serviços especializados, assim como 

todos os gastos com o pessoal nos vários sectores da manutenção. O valor mensurado está de acordo 

com a informação histórica e com as necessidades previstas no plano de atividades 

 

1.12 - Serviços Institucionais - A previsão de rendimentos de quotas, baseou-se na emissão da 

quotização relativa ao 2º semestre de 2021, acrescida do valor relativo aos novos médicos inscritos. 

Quanto às inscrições e às joias, a sua previsão teve por base a informação histórica.  

 

1.13 - Revista - Esta rubrica está mensurada de acordo com a informação histórica. 

 

 

 

 

2 - CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM 

2.1 - Serviços e Geral - Engloba os valores correntes de funcionamento do Centro de Convívio com as 

atividades existentes (Ginásio, Bridge, Biblioteca, outras). Engloba gastos com o pessoal assim como 

gastos gerais, nomeadamente: pagamento de taxas, impostos, eletricidade, gás, água, manutenção e 

outros de natureza corrente.  
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3 - CCC  

Os valores mensurados no CCC são de imputação direta a cada rubrica.  

 

3.1 - Serviços do CCC - No que se refere aos Apartamentos, Quartos e Salas, os rendimentos foram 

extrapolados a partir da faturação do ano 2019, face à situação de exceção relativa ao ano 2020 e 

2021. 

 

3.2 - Manutenção – Esta rubrica engloba os gastos de manutenção e reparação inerentes ao bom 

funcionamento das infraestruturas e espaços exteriores. 

 

 

 

4- GABINETE PROVA NACIONAL DE ACESSO 

A 10 de novembro de 2017 foi assinado o protocolo de colaboração entre a ACSS, I. P., a Ordem dos 

Médicos e o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, que estabeleceu as condições para a 

preparação e realização da Prova Nacional de Acesso (PNA) no âmbito do internato médico, incluindo 

a criação do Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada. De acordo com a 

alínea d) da cláusula Quinta do Protocolo é responsabilidade da Ordem dos Médicos assegurar a sede 

física do GPNA nas suas instalações, bem como o apoio logístico e administrativo daí decorrente, pelo 

que a mesma se sedeou na SRNOM.  

O orçamento afeto ao Gabinete tem por base os dados históricos. 
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5 - SECÇÕES SUB-REGIONAIS  

Os valores estimados para as sub-regiões, basearam-se nos valores médios incorridos nos últimos 

anos, acrescidos do objetivo estratégico de reforço das funções das sub-regiões.  

 

. Braga 

. Bragança 

. Viana do Castelo  

. Vila Real 

 

 

NOTA: De uma forma geral, os gastos de funcionamento comuns, isto é, os gastos que pela sua 

natureza são imputáveis a vários centros de custo e cuja mensuração não é direta (i.e. eletricidade, 

água, gás, seguros, material de limpeza, material de escritório, etc.), foram distribuídos de forma 

equitativa pelos centros de custo seguintes: Conselho Regional, Conselho Disciplinar, Serviços 

Administrativos, Serviços Institucionais e Jurídicos. 

 


