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Introdução e Contextualização 

 

O presente relatório descreve as atividades da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) durante o ano 

de 2020. 

 

O relatório anual constitui um instrumento de gestão, integrado numa perspetiva de planeamento, implementação e 

controlo de processos e procedimentos para um melhor desenvolvimento da organização interna, prestação de serviços 

e coordenação das várias atividades. 

 

Ao longo do ano foram elaborados os relatórios intercalares trimestrais que permitiram ir avaliando de uma forma 

contínua, os resultados alcançados, quer globalmente quer de cada um dos departamentos em particular, sendo, por isso, 

importantes mecanismos de análise dos processos de atuação e desenvolvimento, que permitem a promoção da melhoria 

da qualidade, eficácia e eficiência da organização. 

 

 

O ano de 2020 correspondeu ao primeiro ano do mandato do triénio 2020/2022, tendo sido eleito como Bastonário Miguel 

Guimarães e António Araújo como Presidente do Conselho Regional do Norte. 

Nas Sub-regiões da SRNOM, Bragança apresenta como Presidente António Andrade; Vila Real, Margarida Faria; Viana do 

Castelo, Nelson Rodrigues; Braga, André Luis e Porto, Dalila Veiga. 

 

 

O Mandato agora iniciado corresponde a um mandato de continuidade assente no lema:  Persistir 

Afirmar a Medicina em que acreditamos  

Dignificar os Médicos e o Acto Médico 

 

Esta candidatura apresentou como principais propósitos: 

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. 
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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. 

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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O aparecimento da infeção pelo vírus SARS-CoV-2 teve um impacto profundo nas atividades da SRNOM, dos médicos e 

dos colaboradores, tendo mudado o quotidiano de todos e exigido uma constante readaptação à realidade de cada 

momento. A 30 de janeiro a OMS declarou o estado de emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional e a 2 de 

março foram confirmados os primeiros casos em Portugal. A 11 de março a OMS declara “Covid-19” como pandemia e a 

12 de março a SRNOM anuncia o cancelamento de toda a agenda de eventos e a suspensão dos atendimentos presenciais 

nas instalações, iniciando de imediato uma reorganização interna dos serviços no sentido de continuar a garantir o total 

apoio aos médicos, através do atendimento online. Serviços como aluguer de quartos, salas, ténis e restaurante são 

mesmo encerrados com a declaração de estado de emergência a 18 de março.  

 

Durante o primeiro estado de emergência o CRNOM associou-se à Câmara Municipal do Porto numa iniciativa que 

disponibilizou alojamento gratuito, na cidade do Porto, para os médicos mais diretamente envolvidos no tratamento dos 

doentes. Associou-se também aos Centros Hospitalares do Grande Porto e foi criado o Hospital de Campanha Porto, no 

Pavilhão Rosa Mota. A Gestão Clínica ficou a cargo do Presidente do CRNOM que, entretanto, avançou com o 

recrutamento de voluntários, dado que este hospital funcionou exclusivamente por voluntariado.   

 

No início de abril o CRNOM decidiu ainda adiar a cobrança de quotas da Ordem dos Médicos por um período de 6 meses 

e a partir de maio começou a retomar-se progressivamente a atividade presencial, com todas as medidas e adaptações 

necessárias.  

 

Os meses de Verão foram meses em que as atividades foram retomando uma maior normalidade, mas com a chegada do 

Outono, e com a chegada de uma segunda vaga, todos os serviços foram novamente ajustados aos estados de Calamidade 

e Emergência. 

Iniciativas como os Juramentos de Hipócrates e a festa de Natal, entre outras, foram repensadas e reajustadas dando 

cumprimento a todas as imposições, mas acima de tudo demonstrando que mesmo durante um estado de 

confinamento, como o que o país atravessou no final do ano 2020, é sempre possível manter a esperança, o estimulo e 

o dinamismo e estar presente para os médicos e para a sociedade.    
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Atividades do Ano 2020 

 

 

1. Sistema de Gestão da Qualidade  

 

Após a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da SRNOM, pelos requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015, em 

2017, o ano 2020 correspondeu ao ano da auditoria de renovação desta certificação, tendo-se mantido a constante 

melhoria do Sistema.  

 

Com vista a esta manutenção e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade foram realizadas reuniões de trabalho 

mensais, com o objetivo de continuamente reforçar e solidificar os processos e procedimentos do sistema, abrangendo 

todos os departamentos da estrutura.  

 

Em julho realizou-se a auditoria interna ao sistema, tendo tido como resultado apenas uma Sugestão de Melhoria, a qual 

foi implementada.  

A auditoria de Renovação, efetuada pela Entidade Certificadora (SGS) teve lugar no dia 17 e 18 de setembro e foi realizada 

presencialmente. O nosso certificado foi assim renovado, tendo sido apontada também uma só Sugestão de Melhoria, o 

que relevou um cumprimento total das boas praticas de gestão.  

 

Este resultado é a melhor garantia de que a SRNOM possui um Sistema de Gestão de Qualidade robusto, bem 

implementado e adequado aos objetivos preconizados.  
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2. Reuniões e Representações 

 

O ano iniciou-se com a normalidade habitual e por ser ano de eleições o seu arranque deu-se com as tomadas de posse.  

Durante o ano 2020 o Conselho Regional do Norte esteve presente em 115 Reuniões e Representações, tendo sido 

convidado para uma intervenção mais direta num grande número delas quer como palestrante, quer como moderador. 

Devido à doença COVID 19, cujo primeiro caso confirmado em Portugal ocorreu no dia 2 de março, os eventos agendados 

para o ano de 2020 foram na sua grande parte adiados ou cancelados, o que levou a uma redução significativa do número 

de representações do CRNOM.  

Mesmo considerando que muitas das iniciativas se realizaram em formato digital, através de plataformas como o Zoom, 

Teams, Webex, ou outras, houve claramente uma redução acentuada no seu número por força das circunstâncias.  

No que se refere às reuniões, o CRNOM, recorrendo a meios digitais ou, sempre que possível, ao formato presencial, teve 

a preocupação de as continuar a realizar.  

 

Apresentam-se de seguida as respetivas listagens por mês. 
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Reuniões e Representações do Conselho Regional do Norte  

 

Janeiro 

 

 

 

 

 

Dia Reuniões Local 

13 Plenário do Conselho Nacional SRNOM - VC 

14 Reunião da Comissão Nacional para os Centros de Referência ACSS 

16 Eleições Ordem dos Médicos SRNOM 

17 Reunião com Dr. Rui Rio SRNOM 

20 Prova de Comunicação Médica SRNOM 

20 Reunião do CRNOM SRNOM 

21 Reunião da Comissão Eleitoral OM 

24 
Reunião do Grupo de Trabalho do projeto "Aliança para o cancro do 
pulmão" 

Fundação Bissaya Barreto - 
Coimbra 

28 Visita ao CHEDV CHEDV 

28 Reunião com comissão organizadora do Biomedical Congress SRNOM 

29 Reunião com Dr. José Campos SRNOM 

31 
Visita ao Serviço de Cardiologia do Hospital Senhora da Oliveira - 
Guimarães 

HSO 

 

 

 

   

Dia Representações Local 

16 
Sessão de Aberturas das XXXI Jornadas de Atualização Cardiológica do 
Norte para a Medicina Geral e Familiar 

Sheraton Porto Hotel 

29 Fórum Médico OM 

31 
Sessão de Abertura das XLVIII Conferências de Genética Doutor Jacinto 
Magalhães 

Super Bock Arena  
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Fevereiro 

Dia Reuniões Local 

4 Reunião de lançamento da Aliança para o Cancro do Pulmão Fundação do Oriente 

11 Reunião da Comissão Nacional para os Centros de Referência ACSS 

11 
Reunião do Conselho Consultivo para a elaboração e execução do PNS 
2021-2030 

ARSLVT 

14 
Reunião com representante da comissão organizadora do XVI Med On 
Tour 

SRNOM 

17 
Reunião com os representantes da Comissão Organizadora do 15.º YES 
Meeting 

SRNOM 

17 Reunião do CRNOM SRNOM 

18 Assinatura Protocolo de colaboração entre: LPCC+CHUSJ+CHUP SRNOM 

19 
Reunião com Dra. Rosário Curral, Diretora do Serviço de Psiquiatria do 
CHUSJ 

SRNOM 

24 Reunião com Dra. Sara Pereira SRNOM 

   

Data Representações Local 

4 Conferência “A formação em Oncologia dos profissionais de saúde" LPPC 

5 Tomada de Posse do Bastonário da OM Estufa Fria 

6 Tomada de Posse dos Órgãos Dirigentes da SRCOM SRCOM 

7 Sessão Pública "CRI Obesidade do CHUSJ, Um ano de atividade" Aula Magna FMUP 

8 
Sessão de Abertura das III Jornadas do Núcleo de Estudos de Medicina 
Paliativa – NEMPal 

Fundação Cupertino de Miranda 

9 Sessão de Encerramento do 38º Congresso do PSD 
Centro Cultural de Viana do 
Castelo 

10 Tomada de Posse dos Órgãos Regionais da SRNOM SRNOM 

11 Tomada de Posse da SRSOM SRSOM 

14 Sessão de Abertura do 10º Congresso da ALGEDM Hotel Crowne Plaza 

20 
Debate - Noites na Ordem “A Formação dos Profissionais de Saúde em 
Oncologia” 

Ordem Farmacêuticos - Norte 

20 
Receção ao Médico Interno – Formação Geral e 1º Ano de Formação 
Específica - Viana do Castelo 

Sede da Sub-Região de Viana do 
Castelo 

27 Tomada de Posse da Sub-região de Vila Real Sede da Sub-Região de Vila Real 

27 Apresentação do livro "A voz da forma" SRNOM 

28 
Cerimónia de entrega do Arribe de Platino ao Instituto dos Vinhos do 
Douro e do Porto 

Instituto dos Vinhos do Douro e 
Porto 

28 Ciclo de Conferências "Às Sextas na Ordem" - Obstinação Terapêutica SRNOM 
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Março 

Data Reuniões Local 

2 Reunião do CRNOM SRNOM 

10 
Reunião com Prof. Doutor Miguel Bragança, Presidente do Colégio de 
Psiquiatria 

SRNOM 

25 Plenário do Conselho Nacional SRNOM + VC 

 

 

Data Representações Local 

2 
Lançamento do Livro “A Relação Médico-Doente: Um Contributo da 
Ordem dos Médicos” 

SRNOM 

3 Sessão-debate “Coronavírus Covid-19 na Europa” SRNOM 

4 Jantar do júri do Prémio Banco Carregosa / SRNOM SRNOM 

6 
Audiência com o Secretário de Estado da Saúde - Fórum Médico de 
Saúde Pública 

Ministério da Saúde 

9 Tomada de Posse da Sub-região de Braga Zet Gallery – Braga 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Reuniões Local 

27 Reunião do CRNOM Plataforma Zoom 
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Maio 

Dia Reuniões Local 

11 Reunião do CRNOM Plataforma Zoom 

20 Plenário do Conselho Nacional SRNOM + VC 

25 Reunião com a Direção do Colégio de Anestesiologia Plataforma Webex 

25 Reunião do CRNOM SRNOM 

28 
Reunião com Presidente da CMP, Presidente CA CHUSJ e Presidente do 
CA do CHUP – Hospital de Campanha Porto. 

Casa do Roseiral 

   

Data Representações Local 

7 
Webinar Daiichi Sankyo – Covid-19 – O vírus, a doença e o regresso à 
sociedade 

Plataforma Zoom 

 

 

Junho 

Data Reuniões Local 

1 Reunião do CRNOM SRNOM 

3 Plenário do Conselho Nacional SRNOM + VC 

8 Assembleia Regional Ordinária SRNOM 

9 Reunião com Dr. Carlos Mateus, cardiologia da ULSAM SRNOM 

17 Visita ao Hospital de Braga Hospital de Braga 

17 Plenário do Conselho Nacional SRNOM + VC 

17 Reunião do Conselho Sub-Regional do Porto SRNOM 

22 Reunião do CRNOM SRNOM 

25 Reunião com médicos internos do Serviço de Psiquiatria do CHUSJ SRNOM 

29 Assembleia de Representantes SRNOM 
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Julho 

 

 

Data Representações Local 

20 Sessão Pública de Apresentação de Resultados da PNA 2019 OM Lisboa 

22 Visita ao Hospital de Magalhães Lemos Hospital de Magalhães Lemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Reuniões Local 

3 Audição com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Plataforma Skype 

6 Reunião do CRNOM SRNOM 

15 
Reunião com o presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de Póvoa de Varzim / Vila do Conde 

SRNOM 

16 
Audição com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias 

Videoconferência 

20 Reunião do CRNOM SRNOM 

21 Reunião SPMS "Sistema de Informação" Videoconferência 

22 Plenário do Conselho Nacional SRNOM 

27 Reunião do CRNOM SRNOM 

28 
Reunião com Dra. Rosário Curral, Diretora do Serviço de Psiquiatria do 
CHUSJ 

SRNOM 

29 Plenário do Conselho Nacional SRNOM 
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Agosto 

Dia Reuniões Local 

5 
Reunião com presidente do Conselho de Administração do Hospital 
Senhora da Oliveira - Guimarães 

SRNOM 

5 Plenário do Conselho Nacional SRNOM 

24 
Reunião com o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. 
Manuel Lemos 

SRNOM 

31 Reunião do CRNOM SRNOM 

 

 

 

 

 

   

Data Representações Local 

7 Fórum Médico Plataforma Zoom 

24 Fórum Médico Plataforma Zoom 
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Setembro 

Data Reuniões Local 

2 
Reunião com o Diretor Geral dos Assuntos Europeus, Embaixador Rui 
Vinhas 

Direção Geral dos Assuntos 
Europeu 

9 Plenário do Conselho Nacional SRNOM 

10 
Reunião dos presidentes dos conselhos de administração dos hospitais 
do Norte com o CRNOM 

SRNOM 

21 Reunião do CRNOM SRNOM 

23 Plenário do Conselho Nacional SRNOM 

28 Assembleia de Representantes da OM SRNOM 

 

 

Data Representações Local 

20 
Sessão de Encerramento do 15.º YES – Young European Scientist – 
Meeting 

CIM-FMUP 

25 Apresentação das conclusões – revisão da matriz da PNA SRNOM 

26 
Cerimónia de Atribuição da 7ª Distinção de Mérito em Gestão dos 
Serviços de Saúde 

Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra 
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Outubro 

 

 

Data Representações Local 

8 Cerimónia de Celebração dos 20 anos da Escola de Medicina Altice Fórum Braga 

8 
Cerimónia de Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais da AEICBAS 
para o mandato 2020/2021 

ICBAS / FFUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Reuniões Local 

2 Plenário do Conselho Nacional SRNOM + VC 

8 Reunião com Dr. Henrique Pinheiro Machado SRNOM 

12 Reunião do CRNOM SRNOM 

14 Reunião do Júri do Prémio Banco Carregosa / SRNOM SRNOM 

20 Reunião do Júri do Prémio Banco Carregosa / SRNOM SRNOM 

22 Reunião com Dr. Aníbal Justiniano SRNOM 

30 Visita ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa CHTS 
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Novembro 

Dia Reuniões Local 

6 Reunião Geral dos Colégios Plataforma Zoom 

6 Audiência com Ministro do Planeamento Plataforma Teams 

9 Assembleia Regional Ordinária SRNOM 

11 Plenário do Conselho Nacional SRNOM + VC 

16 Reunião do CRNOM Plataforma Zoom 

19 1ª reunião Comissão Eleitoral Nacional Plataforma Zoom 

30 Reunião com representantes dos médicos de Medicina Desportiva Plataforma Zoom 

 

 

 

 

   

Data Representações Local 

5 
Sessão de Abertura do 27º Encontro do Internato de Medicina Geral e 
Familiar da Zona Norte 

Plataforma Zoom 
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Dezembro 

Data Reuniões Local 

4 Reunião Geral de Colégios Plataforma Zoom 

4 Reunião do Conselho Consultiva da A3ES Plataforma Zoom 

9 Plenário do Conselho Nacional SRNOM + VC 

14 Reunião do CRNOM Plataforma Zoom 

17 Visita à Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto – CHUSJ UMPP - CHUSJ 

18 Reunião com Dra. Lúcia Meireles-Brandão SRNOM 

 

 

 

Data Representações Local 

21 Cerimónia de Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais da ANEM Plataforma Zoom 
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3. Eventos estruturantes, políticos, formação 

 

O ano 2020 iniciou-se com as Tomadas de Posse dos Órgãos Regionais do Norte e dos Órgãos Sub-regionais.  

 

No dia 10 de fevereiro, no Centro de Cultura e Congressos tomaram posse os dirigentes eleitos para os órgãos da Secção 

Regional do Norte (Mesa da Assembleia Regional, Conselho Fiscal Regional, Conselho Disciplinar Regional e Conselho 

Regional) e do Conselho Sub-Regional do Porto.  

 

A cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos da Sub-região de Viana do Castelo ocorreu na sede desta sub-região no dia 

13 de fevereiro e em Vila Real no dia 27 de fevereiro também nas instalações da sub-região. 

 

Os Órgãos sub-regionais de Braga tomaram posse no dia 9 de março ainda presencialmente e fruto da situação pandémica 

a sub-região de Bragança já tomou posse à distância.    

  

O CRNOM renovou o seu mandato com António Araújo na presidência que prometeu dar continuação ao trabalho iniciado 

em 2017, tendo mantido desde logo uma atividade política, técnica e científica, na área da Saúde. Destas destacam-se as 

seguintes iniciativas:   

 

 

Assembleia Regional Ordinária da SRNOM 

 

No dia 8 de junho deu-se a discussão do Relatório de Atividades da SRNOM e foi aprovado por unanimidade o Relatório e 

Contas relativos ao ano 2019. Habitualmente a Assembleia de fecho de contas ocorre em março, mas por causa da 

pandemia, os meses de março e abril foram de confinamento pelo que a opção foi de atrasar a realização da assembleia, 

mas fazê-la presencialmente, o que veio a acontecer em junho.  

No dia 9 de novembro foi aprovado o Orçamento e o Plano de Atividades para 2020 em assembleia também presencial, 

ainda que realizada com todas as condições impostas pela atual pandemia  

 

 

Receção aos Internos  

 

As Sub-regiões do Norte habitualmente acolhem formalmente os seus internos em sessões pensadas especialmente para 

este fim. Estas iniciativas pretendem preparar os médicos que ingressaram no internato médico para o futuro e mostrar-

lhes que a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos é um parceiro neste processo de evolução e conhecimento.  

Com a exceção de Viana do Castelo que a 20 de fevereiro ainda conseguiu receber os seus jovens internos, as restantes 

sub-regiões viram esta iniciativa adiada por imposição do confinamento imposto pela pandemia. 
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Visitas a Unidades de Saúde - Ouvir os Médicos 

 

Ao longo do ano foram efetuadas várias visitas aos locais de trabalho dos médicos nas diversas Sub-regiões, com o objetivo 

de antecipar e corrigir problemas estabelecendo pontes de diálogo entre os médicos e os conselhos de administração das 

unidades de saúde e da ARS. 

 

28 de janeiro - Visita ao Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga  

5 de junho - Visita ao Centro Hospitalar Universitário do Porto 

17 de junho - Visita ao Hospital de Braga  

22 de julho - Visita ao Hospital Magalhães Lemos   

30 de outubro - Visita ao Hospital padre Américo- Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa   

17 de dezembro - Visita à Urgência Metropolitana de Psiquiatria (CHUSJ) 

 

 

 

 

MostrEM  

 

O mostrEM tem como objetivo primordial auxiliar os jovens médicos internos no processo de escolha de especialidade 

(formação específica). 

Durante as últimas edições, temos contado com a colaboração essencial de médicos mais experientes, que apresentam 

os programas de formação, aspetos práticos e respondem a dúvidas sobre cada uma das especialidades. 

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos em conjunto com o Conselho Nacional do Médico Interno - Região 

Norte readaptaram todo o evento para um formato virtual para que o mesmo pudesse acontecer com todas as condições 

de segurança.  Assim para que os participantes pudessem assistir de forma mais cómoda às sessões, as mesmas foram 

disponibilizadas permanentemente durante o período de duração do mostrEM em plataforma própria para o efeito e de 

acesso reservado.  

Apesar das circunstâncias diferentes neste ano, conseguimos organizar a maior edição de sempre do mostrEM em termos 

de número de participantes, o que muito nos orgulhou.  

 

 

Ciclo de Conferências “Às Sextas na Ordem” 

 

Este ciclo de conferências, cuja primeira edição teve início em setembro de 2018 e que se desenrolou durante o ano 2019, 

pretendeu abordar e pensar grandes temas com interesse a todos os médicos e à sociedade em geral, propondo-se falar 

sobre assuntos transversais aos médicos. 

O Ciclo foi constituído por 13 sessões sendo que o ano de 2020 correspondeu ao seu fecho com a sessão:  

 

28 de fevereiro - “Obstinação Terapêutica” 
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Fundos Europeus 2021-2027 

 

No dia 10 de setembro o CRNOM tomou a iniciativa de reunir com dirigentes dos hospitais do Norte. Com o anúncio de 

um novo quadro de financiamento plurianual, o objetivo consistiu em apresentar um plano de acesso aos Fundos 

Europeus, de forma a conseguir o maior número de verbas à Saúde na Região do Norte.  

 

Projetos Inovadores em Saúde  

 

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a SRNOM e as respetivas sub-regiões promovendo a proximidade e a partilha 

de conhecimento entre colegas. O objetivo é dar a conhecer projetos inovadores de gestão clínica desenvolvidos por 

médicos no âmbito da região Norte do país. Durante o ano 2020 foram apresentados os seguintes projetos:  

 

- Programa de Qualidade nas Artroplastias, do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV); 

- Telemonitorizaçao na Insuficiência Cardíaca da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM);   

- Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês e da Terra Fria  

- Avaliação geriátrica peri-operatória para doentes oncológicos em idade geriátrica-pGA>70  
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Fundo de Apoio à Formação Médica  

 

O Apoio à Formação Médica - FAFM, esteve com as candidaturas abertas durante o período de 28 de outubro até ao dia 

18 de novembro de 2020.  

O júri do FAFM foi na mesma coordenado Prof. Doutor António Sarmento e teve como vogais: Prof.ª Doutora Dalila 

Veiga, Dr. Marques Neves, Dr. Edson Oliveira e Dra. Catarina Perry da Câmara.  

Este ano os formulários necessários para a candidatura foram disponibilizados em suporte word nos sites da Ordem dos 

Médicos para as candidaturas enviadas por carta registada com aviso de receção. As candidaturas também puderam ser 

enviadas através de plataforma digital on-line, neste caso os candidatos tinham que enviar a respetiva documentação 

através de email. 

 

Candidaturas: 

 
  

 

25 candidaturas a Publicações 

 

 

das quais 11 candidaturas apoiadas   
44% de 

aprovação 

Valor atribuído às candidaturas a Publicações: 7 926 €  

  

 

263 candidaturas a Cursos de Formação 

 

 

137 candidaturas apoiadas 
  

52% de 

aprovação 

Valor atribuído às candidaturas aos Cursos de Formação: 151 214,35 €  
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Sessões de Esclarecimento  

 

3 de março - Coincidindo com a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal, a SRNOM promoveu um debate 

sobre o tema no dia 3 de março, com a presença de António Sarmento (especialista em Doenças Infeciosas e membro da 

SRNOM), Margarida Tavares (especialista em Doenças Infeciosas) e Rui Capucho (especialista em Saúde Publica e também 

membro da SRNOM).  

O Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos acolheu centenas de médicos interessados no esclarecimento / debate 

sobre Covid-19, sendo a sessão sido transmitida em live streaming pelas redes sociais. 

 

Alojamento Gratuito para Médicos  

 

O CRNOM, em parceria com a Camara do Porto, promoveu uma iniciativa destinada a disponibilizar alojamento gratuito 

para os médicos mais diretamente envolvidos no tratamento de pessoas infetadas pelo SARS-coV-2. No Porto, os 

empresários ligados à hotelaria revelaram uma grande solidariedade e em março começaram a ser disponibilizados cerca 

de 300 quartos para o efeito. A SRNOM promoveu a divulgação desta iniciativa e foi levando aos médicos interessados as 

disponibilidades de alojamento.  

 

Hospital de Campanha Porto  

 

Em março o CRN, reconhecendo a situação de catástrofe que se vivia face à pandemia e tendo em conta que esta tinha 
os seus efeitos centrados na Região Norte do país, tomou a decisão de propor ao Dr. Rui Moreira, presidente da CMP, a 
construção de um hospital de missão, que ajudasse os Centros Hospitalares Universitários de S. João e do Porto, tendo 
ficado decidido que o mesmo seria construído no SuperBock Arena - Pavilhão Rosa Mota.  

 

O “Hospital de Campanha Porto” foi montado, equipado e preparado para funcionar em cerca de 15 dias. O Exército 
Português foi o responsável pela construção da estrutura e pela cedência das 320 camas.  

 

O recrutamento e coordenação de toda a equipa de recursos humanos ficou a cargo do Presidente do Conselho Regional 
do Norte, Prof. Doutor António Araújo. Desta forma, foi lançada uma campanha de angariação de voluntários, tendo tido 
uma reação que superou todas as expectativas. Foram angariados médicos, enfermeiros, alunos de Medicina, alunos de 
Enfermagem e auxiliares que superou as necessidades sentidas. Mais de 400 voluntários apresentaram a sua ajuda. 

O CRNOM assumiu a Direção Clínica do Hospital de Campanha tendo sido responsável pela boa gestão do mesmo e pela 
elaboração do Manual de Procedimentos. Houve uma forte aposta na formação de todo o pessoal, nomeadamente na 
definição de vias de circulação e na utilização de equipamentos de proteção individual adequados a cada situação. 

 

O Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto foram parte 
integrante deste projeto garantindo o suporte logístico, laboratorial, farmacêutico, bem como o equipamento médico. A 
Ageas Seguros disponibilizou-se para patrocinar um seguro de acidentes pessoais a todos os profissionais envolvidos.  
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A Camara Municipal do Porto assegurou as refeições, segurança, desinfeção e limpeza do edifício, a lavandaria e o 
tratamento de resíduos hospitalares, e receberam-se inúmeras doações, das mais variadas empresas que foram desde 
produtos alimentares, equipamento de proteção individual, até produtos de higiene pessoal.  

 

Esta estrutura foi pensada para receber os doentes infetados pelo SARS-CoV-2 que estivessem internados há pelo menos 
cinco dias num dos hospitais da área metropolitana do Porto, autónomos, e que estivessem assintomáticos ou com 
sintomas ligeiros e não tivessem condições de isolamento no seu domicilio ou que necessitassem de cuidados médicos 
básicos por disfunção ligeira de órgão, que não o respiratório, e ainda para aqueles que estivessem já na fase de recobro, 
enquanto aguardavam a negativação do teste.  

Em casos selecionados, foram ainda aceites transferências dos hospitais e dos lares apoiados pela CMP de doentes com 
mobilidade reduzida ou que necessitassem de apoio de terceiras pessoas para as suas rotinas diárias. 

 

 

O projeto foi pensado a 27 de março, iniciou-se a sua construção a 30 de março e abriram-se as portas no dia 14 de abril. 

A 15 de maio e de acordo com todas as partes envolvidas o Hospital de Campanha suspendeu a sua atividade e a 16 de 

julho encerrou.  

 

O Hospital de Campanha foi um projeto feito exclusivamente de Voluntários e só foi possível pela entrega de um conjunto 

de entidades e pessoas que se empenharam em cuidar do próximo, dos que naquele momento mais necessitavam. Os 

Portugueses e o Portuenses em particular estão-lhe profundamente gratos!   
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Eventos Institucionais, Lúdicos, Solidários da SRNOM 

 

 

Dia do Médico  

 

A Secção Regional do Norte festeja todos os anos o Dia do Medico e a festa de S. São João, no dia 18 e na noite de 23 de 

junho, respetivamente. Este ano face à realidade que se vivia causada pela Pandemia, a SRNOM optou por não realizar 

estes eventos por considerar que não se encontravam reunidas as condições necessárias. 

 

 

Juramento de Hipócrates 

 

Este ano a cerimónia do Juramento de Hipócrates não pode decorrer nos moldes habituais. Contudo, com uma cerimónia 

original, a SRNOM não deixou de proporcionar a todos os jovens médicos a possibilidade de celebrarem a sua entrada na 

profissão, tendo preparado uma sessão especial online para a realização do Juramento de Hipócrates de 2020. Foi no dia 

8 de dezembro, numa cerimónia emitida através da plataforma Youtube, que contou com uma conferência de António 

Sarmento, e ainda mensagens do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Bastonário, Miguel Guimarães e 

do Presidente do Conselho Regional do Norte dos Ordem dos Médicos, António Araújo.  

 

Seguiu-se o momento solene de leitura do Juramento de Hipócrates, que na impossibilidade de ser realizada em uníssono 

e numa sala repleta de emoção, como acontece habitualmente, foi feita por Miguel Guimarães, Bastonário da OM, por 

António Araújo, Presidente do CRNOM, por Júlia Maciel, Lurdes Gandra, Ana Correia de Oliveira, Ana Reis Ferreira, Caldas 

Afonso, Carlos Mota Cardoso, Cristina Gavina, Hélio Alves, Manuel Gonçalves-Pinho, Francisco Mourão, Rui Capucho e 

Alberto Costa, membros do CRNOM, por Dalila Veiga, André Santos Luís, Nelson Rodrigues, Margarida Faria e António 

Andrade, presidentes dos conselhos sub-regionais e por António Sarmento, orador convidado. O vídeo preparado para 

assinalar esta cerimónia contou ainda com um momento musical. O Coro da SRNOM não quis deixar de marcar a sua 

presença e brindou toda a assistência virtual com uma atuação especial. 

 

 

Prémio Banco Carregosa / SRNOM 2019 

 

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) e o Banco Carregosa deram seguimento a mais uma edição 

do Prémio Banco Carregosa/SRNOM que tem por finalidade reconhecer e valorizar a atividade de investigação clínica em 

Portugal. O Prémio total é de 25 mil euros, 20 mil euros para a investigação vencedora e os restantes 5 mil para duas 

menções honrosas.  

 

Uma das Menções Honrosas foi atribuída à Profª. Doutora Ana Catarina Fonseca, com o trabalho: “Imagem cardíaca no 

acidente vascular cerebral isquémico de causa indeterminada” 
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A outra Menção Honrosa foi atribuída Dr. João Lobo, com o trabalho: 

“Novos biomarcadores epigenéticos com valor diagnóstico, prognóstico e preditivo de resposta à terapêutica em doentes 

com tumores de células germinativas do testículo” 

 

 

O Prémio Banco Carregosa/ Secção Regional Norte da Ordem dos Médico 2019 foi atribuído ao Prof. Doutor André 

Moreira, com o trabalho: 

“Desenvolvimento e validação de biomarcadores no ar exalado para identificar e endotipar asma em crianças e adultos” 

 

Devido aos constrangimentos impostos pela pandemia de Covid-19, a entrega dos prémios da 4.ª edição teve de ser feita 

numa cerimónia mais reservada, realizada no dia 5 de novembro no Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da 

SRNOM e transmitida online, via streaming. Para além da entrega dos prémios a sessão contou ainda com uma 

interessante conferência de Paulo Portas intitulada “Política, Ciência, Saúde e Economia: o mundo antes e depois da Covid-

19”. 

 

 

Festa de Natal para as Crianças  

 

Chegados quase ao final do ano de 2020, o SARS-CoV-2 também não permitiu a realização da tradicional Festa de Natal 

da SRNOM. Não seria possível reunir o número de crianças e familiares que todos os anos fazem parte deste memorável 

dia. No entanto ,a SRNOM não pode deixar de assinalar esta data, pelo que a Festa de Natal surgiu diferente, em outros 

moldes, mas de forma a manter a sua essência. 

E a mensagem foi clara: Este ano a Festa iria até casa dos filhos e netos dos médicos e esta seria a “prenda” possível, num 

ano fortemente condicionado. 

 

Assim, foi gravado no Salão Nobre um conto de Natal, num cenário decorado especificamente para o efeito.  

 

A história foi contada pela Saphir Cristal e pelo músico Celso Miguel.  A contadora de histórias leu um pequeno conto 

acompanhada do seu Sapo (marioneta), que interagiu na história e até cantou uma pequena canção.  

O CRNOM decidiu alargar a componente solidária a mais instituições de Acolhimento Temporário de Crianças, à 

semelhança do que tem acontecido com o Centro de Acolhimento do Campo Lindo. Desta forma foi escolhida uma 

instituição de cada uma das sub-regiões e no Porto, para além do Centro de Acolhimento do Campo Lindo, foi selecionada 

também, a Casa do Caminho, em Matosinhos. 

Assim, os presidentes das sub-regiões e do CRN munidos de presente e de lanches para as crianças levaram a mensagem 

de Natal às seguintes instituições: 

Matosinhos – Associação A Casa do Caminho (27 crianças, dos 0 aos 11 anos); 

Porto – Centro de Acolhimento do Campo Lindo (12 crianças, dos 2 aos 13 anos); 
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Sub-região de Braga – Centro Cultural e Social de S. Adrião (12 crianças, dos 0 aos 18 anos); 

Sub-região de Viana – CAT o Berço (14 crianças, de 1 aos 16 anos): 

Sub-região de Bragança – Centro Social Obra Kopling (9 crianças, dos 0 aos 18 anos); 

Sub-região de Vila Real – Lar Florinhas da Neve (42 crianças, dos 0 aos 18 anos); 

 

Através da junção das filmagens de todos estes momentos foi possível preparar um vídeo muito especial que foi levado 

até à casa de todos os médicos da SRNOM. 
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4. Eventos Culturais  

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos manteve a atividade cultural que foi possível, face à situação imposta 

pela pandemia, como forma de oferecer aos seus médicos algumas iniciativas de índole cultural relevantes.  

Ao longo do ano 2020 o Centro de Cultura e Congressos da SRNOM conseguiu abraçar alguma oferta cultural, ainda que 

em número bastante mais reduzido do que tem sido habitual e recorrendo a alguns formatos diferentes, como foi o caso 

do Ciclo Cultura em quarentena.  

 

 

 

Lançamentos de Livros, Exposições, Concertos e Cinema 

 

27 de fevereiro - Lançamento do livro “A Voz da Forma” da autoria de Clara Ramalhão 

03 de março - Lançamento do livro “A Relação Médico - Doente: Um contributo da Ordem dos Médicos” (vários autores) 
 
09 a 23 de janeiro - Exposição de Pintura por Manuel Lessa 

06 a 21 de fevereiro - Exposição de Pintura por Filomena Campos 

06 a 21 de fevereiro - Exposição de Pintura e Escultura por Artur Aleixo 

05 a 27 março - Exposição de Pintura “Porto - Invicta e a Monumentalidade Nasoni” por Álvaro Mendes 

05 a 18 de setembro - Exposição de pintura por Miguel Louro 

16 de fevereiro - Concerto a quatro cordas pelos “Lusitanea Ensemble” 

28 de fevereiro - 10.º Ciclo de Jazz - Tiago Lima 

06 de março - 10.º Ciclo de Jazz - El Duende - Diogo Vida Trio. As restantes do ciclo de Jazz foram canceladas por força da 

pandemia   

13 de junho - Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena - Carlos Azevedo e Miguel Ângelo, iniciativa realizada em 

streaming  

27 de junho - Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena - José Valente, iniciativa realizada em streaming 

11 de julho - Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena - Rui de Noronha de Orzolo, iniciativa realizada em streaming 

25 de julho - Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena - Vítor Sousa e Cristina Silva, iniciativa realizada em streaming 
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Ciclo de Visitas com Joel Cleto 
 

 

O Ciclo de Visitas com o Prof. Joel Cleto que estava previsto decorrer ao longo do ano teve ser cancelado por força da 

situação de pandemia, tendo-se conseguido apenas realizar no dia 22 de fevereiro uma sessão - Porto: Um percurso pelo 

Centro Histórico e pela identidade Portuense. 

 

 

 

Coro da SRNOM  

 

 

No início do ano o Maestro José Manuel Pinheiro assumiu as funções de regente de direção musical e artística do Coro da 

SRNOM.  

Assim em março teve início a atividade com o novo Maestro, no entanto, devido à situação de pandemia que impôs um 

confinamento geral, não foi possível iniciar os ensaios presenciais. Os mesmos estavam previstos acontecer nas 

instalações da SRNOM todas as 3.ªs feiras à noite e finais de tarde ao domingo ficando assim adiados para data oportuna. 

No entanto, o Maestro José Manuel Pinheiro conseguiu junto dos elementos do Coro proporcionar ensaios via zoom que 

decorreram até serem possíveis novamente os ensaios presenciais. 

Com objetivo de reforçar o grupo existente de forma aferida em termos vocais, musicais e de capacidade de compromisso, 

foram abertas inscrições para novos elementos no início de setembro, foram realizadas audições e admitidos cerca de 16 

elementos. 

Os ensaios decorreram presencialmente nos dias da semana previamente definidos, nas salas Braga e Salão Nobre da 

SRNOM consoante o número de presentes, mantendo-se assim todas as regras necessárias de distanciamento e uso 

obrigatório de máscara.  

Face às restrições uma vez mais impostas pela pandemia, o Coro da SRNOM não teve ainda oportunidade para apresentar 

Concertos presenciais. No entanto, marcou a sua presença com um momento musical na cerimónia do Juramento de 

Hipócrates de 2020 transmitido, desta vez, online no dia 8 de dezembro. O Coro da SRNOM esteve também presente, 

ainda que de forma virtual no “Postal de Natal” enviado a todos os médicos inscritos na SRNOM no dia 23 de dezembro.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
29 

5. Gestão documental/expediente  
 

O número de documentos recebidos diariamente ao longo do ano manteve-se muito elevado e diversificado, tal como os 

números abaixo apresentados revelam. Ao nível da gestão documental o efeito da pandemia não se fez sentir, uma vez 

que se mantiveram as rotinas de despacho e de análise de documentação, ainda que em parte do ano as mesmas tenham 

sido executas em teletrabalho. 

 

O tempo de resposta a cada um dos documentos que dá entrada na SRNOM manteve-se diminuto, ainda que o despacho 

resultante para cada um destes documentos seja também ele muito variável. Por exemplo: Pedidos de parecer a colégios 

de especialidade, pedidos de parecer à consultora jurídica, pedidos de informações várias e neste ano em particular muitas 

relacionadas com o Covid, documentos destinados ao Conselho Disciplinar Regional, pedidos de patrocínio científico, 

pedidos de inscrição na Ordem e nos colégios de especialidade, alteração de dados dos médicos inscritos, pedidos 

provenientes de tribunais, questões sobre quotização, trocas de correspondência com o CN, pedidos de aluguer de 

espaços e de serviços vários do CCC, entre tantos outros. A monitorização dos processos manteve-se como prioridade, 

sendo o balanço quantitativo o seguinte: 

 

Documentos rececionados e digitalizados na sede - Total anual de 6.092 documentos. Este número é semelhante ao do 

ano anterior. 

 

Documentos recebidos por correio, mas não digitalizados (CDRN, Contabilidade, Colégios, Cédulas, etc) - Total anual 

1.677. Média mensal de 140 documentos. 

 

Pedidos de Espaço no CCC - Total anual de 180 documentos. Este número é inferior ao do ano anterior, que era espectável 

uma vez que nos diversos confinamentos que vivemos ao logo do ano os serviços de aluguer de espaços esteve encerrado.  

 

Tarefas atribuídas aos funcionários via sistema de gestão documental - Total anual de 1.910. Média mensal de 160 

documentos. 

 

Correspondências de saída (não inclui informações e divulgações de caracter geral aos médicos) - Total anual de 4.253 

documentos que se distribuíram essencialmente por ofícios e emails. Este número foi ligeiramente inferior ao do ano 

anterior. 
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Gabinete de Comunicação 

Facebook 

Ao longo de 2020, a página de Facebook da SRNOM obteve um crescimento acumulado de 6,71%, passando dos 12.036 

seguidores a 1 de janeiro de 2020 para um total, no último dia do ano, de 12.844 fãs. Valores que representam um 

aumento global de 808 seguidores.  

De salientar igualmente que ao longo do ano esta página teve ainda uma média diária de 1.842 visitas. 

 

Instagram 

No decorrer de 2020 foram efetuadas 62 publicações, com um total de 762 gostos.  

Foram atingidos os 962 seguidores nesta rede social. 
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Durante o ano de 2020 foram divulgadas notícias de foro médico e de cariz de intervenção política, envolvendo 

diretamente a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, nomeadamente o presidente do Conselho Regional do 

Norte, nos seguintes meios de comunicação: 

Ver Anexo 1 

 

 
2020.01.06 
RTP 1 
Agressão a médicos 
 
2020.01.13 
Expresso 
Profissionais de saúde entregam petição na AR contra violência. Crime qualificado apontado como medida dissuasora 
 
2020.01.13 
Público 
Petição contra violência na saúde entregue no Parlamento 
 
2020.01.13 
Sapo.pt 
Petição que reivindica lei contra agressões no SNS entregue amanhã no Parlamento 
 
2020.01.13 
Tempo Medicina 
Petição entregue na Assembleia da República com mais de 7700 assinaturas 
 
2020.02.07 
Newsfarma 
Aliança para o Cancro do Pulmão. Fazer frente à doença oncológica que mais mata em Portugal 
 
2020.02.10 
Visão 
Deve fazer-se um referendo à eutanásia? Pode legalizar-se um comprimido para “antecipar a morte”? A discussão aquece 
esta semana 
 
2020.02.12 
Expresso 
Eutanásia. Recolha de assinaturas para o referendo está “viral”, movimento a favor da despenalização diz que consulta é 
“antidemocrática” 
 
2020.02.19 
Público 
Médicos estão divididos e seis dizem já ter ajudado doentes a morrer 
 
2020.02.29 
Médico News 
Fazer frente à doença oncológica que mais mata em Portugal 
 
 
 
2020.03.02 
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Saúde Online 
Ordem dos Médicos organiza sessão de esclarecimento sobre Covid-19 
 
2020.03.13 
Notícias ao Minuto 
Médicos do Norte exortam hospitais a adiarem cirurgias não urgentes 
 
2020.03.13 
Sábado 
Covid-19: Ordem dos Médicos do Norte exorta hospitais a adiarem cirurgias não urgentes 
 
2020.03.13 
Saúde Online 
Ordem dos Médicos do Norte exorta hospitais a adiarem cirurgias não urgentes 
 
2020.03.13 
SIC 
Coronavírus em Portugal 
 
2020.03.31 
Beira News 
Covid-19: Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
CMP – Porto. 
Montagem do hospital de missão decorre a bom ritmo com capacidade para 300 camas em 27 enfermarias 
 
2020.03.31 
Minho Online 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
Notícias ao Minuto 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
Notícias de Viseu 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
Observador 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
Porto Canal 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
Rádio Renascença Online 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
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2020.03.31 
S+ 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
Sapo.pt 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
Visão 
Pavilhão Rosa Mota no Porto passa a “Hospital de Missão” para até 300 doentes 
 
2020.03.31 
RTP1 
Hospital de campanha no pavilhão Rosa Mota 
 
2020.04.02 
Rádio Renascença 
Coronavírus. Altas sem realizar testes “podem colocar em causa a saúde da população” 
 
2020.04.02 
Rádio Renascença 
Graça Freitas: Doentes assintomáticos devem fazer dois testes antes de receber alta 
 
2020.04.05 
Observador 
Hospitais de campanha. O que Portugal tem de fazer para evitar o caos de Madrid 
 
2020.04.06 
Porto. 
Hospital de campanha já recebeu equipamentos de proteção individual  
 
2020.04.07 
Jornal de Notícias 
Grande hospital de campanha na Exponor continua à espera de resposta do Governo 
 
2020.04.09 
Notícias ao Minuto 
Finalistas de Medicina prontos para trabalhar no hospital de campanha 
 
2020.04.09 
Observador 
Finalistas de Medicina prontos para trabalhar no hospital de campanha do Porto 
 
2020.04.09 
TSF 
Finalistas de Medicina prontos para trabalhar no hospital de campanha do Porto 
 
2020.04.10 
RTP1 
Praça da Alegria - Campanha Ligados por um hospital 
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2020.04.11 
RTP Online 
Porto cria primeiro hospital de missão 
 
2020.04.13 
Expresso 
Covid-19. Está tudo pronto este Hospital de Campanha do Porto pode receber até 320 doentes (“e não há razão para 
achar que é preciso mais”) 
 
2020.04.14 
Time Out Porto 
Novo hospital no Pavilhão Rosa Mota abre hoje 
 
2020.04.14 
SIC 
Coronavírus - Hospital de campanha no Porto 
 
2020.04.15 
VIVA Porto 
Hospital de Campanha Porto. já recebeu mais de 300 mil euros em donativos 
 
2020.04.16 
S+ 
Hospital de campanha Porto. já funciona  
 
2020.04.16 
Selfie 
Missão Continente apoia Hospital de Campanha do Porto 
 
2020.04.23 
Correio da Manhã 
Oncologia com mais mortes por falta de diagnósticos atempados devido ao coronavírus, dizem especialistas  
 
2020.04.23 
Notícias ao Minuto 
Oncologia com mais mortes por falta de diagnósticos atempados 
 
2020.04.23 
Observador 
Oncologia com mais mortes por falta de diagnósticos atempados devido ao coronavírus, dizem especialistas  
 
2020.04.24 
Saúde Online 
Cancro Falta de diagnósticos durante a pandemia vai aumentar número de mortes 
 
2020.04.25 
Jornal de Notícias 
Hospitais devem juntar-se para dar resposta a doentes 
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2020.04.29 
Observador 
Comida servida em plástico, desinfeção em zona neutra e controlada, trocas a cada 3 horas. No interior do Hospital de 
Campanha do Porto 
 
2020.05.06 
Jornal de Notícias 
Covid-19 já suspendeu 57 ensaios clínicos 
 
2020.05.11 
Porto.  
Paciente número 1 do hospital de campanha teve ontem alta 25 dias depois 
 
2020.05.14 
Jornal de Notícias 
Hospital de campanha do Porto tratou 27 doentes 
 
2020.05.14 
JPN 
COVID-19: Porto vai encerrar hospital de campanha 
 
2020.05.14 
Observador 
Hospital de Campanha do Porto vai ser desativado, mas estrutura mantém-se pronta em caso de segunda vaga 
 
2020.05.14 
Porto. 
Hospital de Campanha Porto. será desativado até ao final da semana mas não será desmontado 
 
2020.05.14 
Rádio Portuense 
Hospital de campanha Porto. será desativado nos próximos dias 
 
2020.05.14 
Rádio Renascença 
Porto vai desativar hospital de campanha 
 
2020.05.14 
Sapo24 
Covid-19: Hospital de campanha do Porto vai ser desativado até ao final da semana - mas ainda não será desmontado 
 
2020.05.15 
Primeiro de Janeiro 
Hospital de Campanha Porto. será desativado até ao final da semana mas não será desmontado 
 
2020.05.15 
Porto. 
É um “adeus” ou “até já”? Todos querem que o Hospital de Campanha não volte a abrir as portas 
 
 
 
 
2020.05.28 
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Porto. 
Gestores hospitalares e Câmara fizeram balanço sobre funcionamento do Hospital de Campanha 
 
2020.05.30 
Diário de Notícias 
Hospital de Gaia garante que “não está previsto” fechar Laboratório de Neurofisiologia 
 
2020.05.30 
Porto. 
Jardins do Palácio de Cristal reabrem ao público nesta segunda-feira, dia 1 
 
2020.06.01 
Saúde Online 
Diretor de neurologia do Hospital de Gaia denuncia encerramento de laboratório 
 
2020.06.02 
Maré Viva 
Hospital de Gaia garante que “não está previsto” fechar laboratório de neurofisiologia 
 
2020.06.16 
Diário de Notícias 
Hospital de campanha do Porto vai ser desmontado 
 
2020.06.16 
Executive Digest 
Hospital de campanha do Porto vai ser desmontado nos próximos dias 
 
2020.06.16 
Health News 
Hospital de campanha do Porto vai ser desmontado nos próximos dias 
 
2020.06.16 
JPN 
Câmara do Porto desmonta hospital de campanha 
 
2020.06.16 
Notícias ao Minuto 
Hospital de campanha do Porto vai ser desmontado nos próximos dias 
 
2020.06.16 
Notícias Maia 
Covid-19. Hospital de Campanha do Porto vai ser desmontado 
 
2020.06.16 
Porto. 
Porto há onze dias sem COVID, decidiu desmontar 
 
2020.06.16 
Rádio Nova 
Hospital de campanha do Porto vai ser desmontado nos próximos dias 
 
 
2020.06.16 
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S+ 
Hospital de campanha do Porto vai ser desmontado nos próximos dias 
 
2020.06.16 
Sapo.pt 
Hospital de campanha do Porto vai ser desmontado nos próximos dias 
 
2020.06.16 
VIVA Porto 
Porto sem novos casos de covid-19 há 11 dias 
 
2020.06.17 
Jornal de Notícias 
Hospital de campanha vai ser desmontado 
 
2020.06.17 
Rádio Portuense 
Hospital de campanha vai ser desmontado 
 
2020.06.17 
Saúde Online 
Hospital de campanha vai ser desmontado nos próximos dias 
 
2020.06.24 
SIC 
Investigação SIC Hospitais de campanha 
 
2020.07.06 
Público 
Adiar idas ao hospital é atrasar o diagnóstico e o estadiamento de cancro 
 
2020.07.22 
A Voz de Trás-os-Montes 
É preciso preparar o SNS para o inverno 
 
2020.07.22 
Notícias ao Minuto 
Ordem dos Médicos Norte defende preparação atempada do SNS para o inverno 
 
2020.07.22 
Jornal Médico 
Covid-19: Ordem dos Médicos do Norte defende preparação atempada do SNS para o inverno 
 
2020.07.22 
Dignus 
Covid-19: Ordem dos Médicos do Norte defende preparação atempada do SNS para o inverno 
 
2020.07.22 
Observador 
Covid-19: Ordem dos Médicos do Norte defende preparação atempada do SNS para o inverno 
 
 
2020.07.22 
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Porto Canal 
COVID-19 na região norte 
 
2020.07.22 
TVI 24 Online 
Ordem dos Médicos do Norte alerta que tempos de espera na psiquiatria acarretam riscos 
 
2020.07.22 
Sapo.pt 
Ordem dos Médicos do Norte alerta que tempos de espera na psiquiatria acarretam riscos 
 
2020.07.22 
Saúde+ 
Ordem dos Médicos do Norte alerta que tempos de espera na psiquiatria acarretam riscos 
 
2020.07.22 
Notícias ao Minuto 
Ordem dos Médicos do Norte alerta que tempos de espera na psiquiatria acarretam riscos 
 
2020.07.22 
Health News 
Ordem dos Médicos do Norte alerta que tempos de espera na psiquiatria acarretam riscos 
 
2020.07.23 
Diário do Minho 
Ordem dos Médicos Norte defende preparação atempada do SNS para o inverno 
 
2020.07.23 
Saúde Online 
Elevados tempos de espera em psiquiatria acarretam riscos, alerta OM do Norte 
 
2020.07.23 
Newsfarma 
Reveja o webinar “CDT’s side by side: Uma nova forma de interagir em equipas multidisciplinares” 
 
2020.08.07 
TVI 
Alerta da OM sobre as teleconsultas 
 
2020.08.08 
RTP1 
O impacto da Covid-19 nos doentes com cancro do pulmão 
 
2020.08.19 
Porto Canal 
COVID-19 em Vila do Conde 
 
2020.08.25 
Jornal de Notícias 
Caxinas assustada com aumento de casos de covid-19 
 
 
2020.09.02 
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Público 
Ordem dos Médicos diz que não pode fazer auditoria ao surto em lar de luxo no Porto  
 
2020.09.02 
O Primeiro de Janeiro 
Ordem dos Médicos diz que não pode fazer auditoria ao surto em lar de luxo no Porto 
 
2020.09.02 
ZAP 
Ordem dos Médicos diz que não pode fazer auditoria ao surto em lar de luxo no Porto 
 
2020.09.03 
SOL 
A importância de cuidar de quem cuida 
 
2020.09.07 
ZAP 
Morreram 20 utentes em lar de luxo no Porto. Dois estariam recuperados e outros dois deram negativo à covid-19 
 
2020.09.29 
Jornal de Notícias 
Reativação de hospital de campanha do Porto não está prevista, diz autarquia 
 
2020.09.29 
Notícias ao Minuto 
Reativação de hospital de campanha do Porto “não está prevista” 
 
2020.09.29 
Sapo.pt 
Reativação de hospital de campanha do Porto não está prevista 
 
2020.09.29 
TSF 
Reativação de hospital de campanha do Porto não está prevista 
 
2020.10.08 
TVI 
Pandemia adia milhares de consultas, exames e cirurgias 
 
2020.10.15 
Observador 
“Hospitais de campanha como os que tivemos em Março e Abril não se justificam” alerta médico que coordenou o 
hospital de campanha do Porto 
 
2020.10.15 
Rádio Observador 
COVID-19 - Hospitais começam a sentir a pressão 
 
2020.10.23 
Porto Canal 
Testes à COVID-19 
 
2020.10.30 
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Executive Digest 
Covid-19: Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos nacionais, revela Ordem 
 
2020.10.30 
Expresso 
Covid-19. Hospital de Penafiel transfere 30 doentes para unidades do Grande Porto 
 
2020.10.30 
Expresso 
Covid-19. Tâmega e Sousa em situação _difícil_ com 10% dos internamentos nacionais 
 
2020.10.30 
HealthNews 
Hospital de Penafiel transfere 30 doentes para unidades do Grande Porto 
 
2020.10.30 
Jornal de Notícias 
Tâmega e Sousa em situação ″difícil″ com 10% dos internamentos nacionais 
 
2020.10.30 
Notícias ao Minuto 
Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos nacionais 
 
2020.10.30 
Notícias de Coimbra 
Região do Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos. ARS Centro não divulga dados 
 
2020.10.30 
Observador 
Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos nacionais 
 
2020.10.30 
Rádio Renascença 
Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos nacionais 
 
2020.10.30 
Sapo.pt 
Covid-19: Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos nacionais 
 
2020.10.30 
Saúde Mais 
Covid-19: Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos nacionais - Ordem 
 
2020.10.30 
Tamegaesousa.pt 
Covid-19: Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos nacionais 
 
2020.10.30 
TSF Online 
Tâmega e Sousa em situação “difícil” com 10% dos internamentos nacionais 
 
 
2020.10.31 
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Jornal de Notícias 
Médicos e enfermeiros querem mais medidas para hospital de Penafiel 
 
2020.10.31 
Jornal de Notícias 
País bate recorde de novos casos, de mortos e internados 
 
2020.10.31 
Novum 
Ordem dos Enfermeiros e dos Médicos reuniram com administração do CHTS 
 
2020.11.01 
Correio da Manhã 
Alunos do secundário de Paços de Ferreira passam a ter aulas à distância devido à Covid-19 
 
2020.11.01 
Diário de Notícias 
Alunos do secundário de Paços de Ferreira passam a ter aulas à distância 
 
2020.11.01 
Educare.pt 
COVID-19: Alunos do secundário de Paços de Ferreira passam a ter aulas à distância 
 
2020.11.01 
Expresso 
Covid-19. Alunos do secundário de Paços de Ferreira regressam ao ensino à distância 
 
2020.11.01 
HealthNews 
Alunos do secundário de Paços de Ferreira passam a ter aulas à distância 
 
2020.11.01 
HealthNews 
Alunos do secundário de Paços de Ferreira passam a ter aulas à distância 
 
2020.11.01 
Jornal de Negócios 
Alunos do secundário de Paços de Ferreira passam a ter aulas à distância 
 
2020.11.02 
Rádio Montemuro Online 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos mostra preocupação com a sobrecarga do CHTS 
 
2020.11.02 
SIC Notícias 
COVID-19 em Portugal - Centro Hospitalar Tâmega e Sousa perto da rutura 
 
2020.11.03 
Observador 
“Estamos a assistir a uma desgraça.” Relatos do dia a dia no Hospital de Penafiel 
 
 
2020.11.03 
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Observador 
“Está complicado”. Administração do hospital de Penafiel diz que é “mesmo preciso ajuda” 
 
2020.11.03 
Penafiel Magazine 
Situação hospital Pe. Américo “está complicada” 
 
2020.11.03 
Porto Canal 
Hospital de Penafiel lança pedido de ajuda 
 
2020.11.03 
Rádio Renascença 
Covid-19: Hospital de Penafiel lança SOS. “Situação de rutura completa” 
 
2020.11.03 
Rádio Renascença 
Situação no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa é preocupante 
 
2020.11.04 
Destak 
Ordem dos Médicos distingue biomarcadores para identificar asma em crianças e adultos 
 
2020.11.04 
Notícias ao Minuto 
Médicos distinguem marcadores para identificar asma em crianças e adultos 
 
2020.11.04 
Jornal Económico 
Ordem dos Médicos distingue biomarcadores para identificar asma em crianças e adultos 
 
2020.11.04 
Porto Canal 
Ordem dos Médicos distingue biomarcadores para identificar asma em crianças e adultos 
 
2020.11.04 
RTP Online 
Ordem dos Médicos distingue biomarcadores para identificar asma em crianças e adultos 
 
2020.11.05 
Atlas da Saúde 
Ordem dos Médicos distingue trabalhos de investigação clínica 
 
2020.11.05 
Jornal de Notícias 
Parece que estamos num cenário de guerra 
 
2020.11.05 
Jornal de Vila Meã 
Hospital Padre Américo em situação “complicada” 
 
 
2020.11.05 
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Jornal Imediato 
“Vivemos um cenário de guerra”, diz enfermeiro do Padre Américo 
 
2020.11.05 
Observador 
Ordem dos Médicos distingue biomarcadores para identificar asma em crianças e adulto 
 
2020.11.05 
Observador 
Penafiel. Contratação de mais 15 profissionais é “insuficiente”, diz Ordem dos Médicos. Ministra garante que internados 
diminuíram 
 
2020.11.05 
Saúde Mais 
Ordem dos Médicos distingue biomarcadores para identificar asma em crianças e adultos 
 
2020.11.05 
TVS Online 
Situação difícil com 10 dos internamentos nacionais 
 
2020.11.06 
Expresso Online 
Covid-19. Hospitais privados e do SNS cedem 67 camas a doentes do Tâmega e Sousa 
 
2020.11.06 
HealthNews 
SRNOM atribuiu “Prémio Banco Carregosa/SRNOM”, dedicado a trabalhos ou projetos na área da investigação clínica 
 
2020.12.24 
Sol 
Ser Médico (Art. de Opinião Prof. Doutor Antonio Araújo) 
 
 
 
 
Durante o ano 2020 foram publicadas 159 notícias de foro médico e cariz de intervenção política, o que corresponde a 
um acréscimo face ao ano anterior  
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Durante o ano de 2020 foram ainda divulgadas várias outras notícias que, quer a nível cultural como social, envolvem a 

Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, seus serviços de apoio e o presidente do Conselho Regional do Norte 

da Ordem dos Médicos. A saber: 

 

2020.01.17 
Just News 
Mulheres pioneiras da Imunoalergologia hospitalar homenageadas no Porto 
 
2020.02.07 
Newsfarma 
2.º Curso de Formação em Pé Diabético coloca a prática no centro do debate 
 
2020.02.18 
Notícias ao Minuto 
Liga Contra o Cancro estende apoio a doentes do S. João e Sto António 

 
2020.02.18 
Porto Canal 
Liga Contra o Cancro estende apoio a doentes do S. João e Sto António 

 
2020.02.18 
RTP Online 
Liga Contra o Cancro estende apoio a doentes do S. João e Sto António 

 
2020.02.26 
Entre as Letras 
“A Voz da Forma | The voice of shape” em livro 

 
2020.05.06 
Revista Dignus 
Daiichi Sankyo Portugal promove Webinar para debater regresso à Sociedade Pós Covid-19 

 
2020.07.13 
Viral Agenda 
Ciclo de Eventos “Cultura em Quarentena” 
 
2020.09.03 
O Regional 
As Cirurgias não são mediáticas. As pessoas sim. 
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Notas publicadas no Facebook e site Nortemedico 

 

Ao longo do ano de 2020 foram criados vários "Eventos" na página da Nortemedico no Facebook, como forma de 

promoção e divulgação de eventos realizados na SRNOM. Mais concretamente: 

 

 

• 2020.01.28 a 2020.02.11 – Tomada de Posse dos Órgãos Dirigentes da SRNOM 

• 2020.02.12 – 4ª Edição Prémio Banco Carregosa / SRNOM  

• 2020.02.13 – Concerto Quarteto de Cordas “Lusitanae Ensemble”  

• 2020.02.13 – Courts de Ténis  

• 2020.02.21 – 10.º Ciclo de Jazz na Ordem | Tiago Lima 

• 2020.02.26 – Sessão de esclarecimento – Covid-19 

• 2020.02.26 – Obstinação Terapêutica 

• 2020.02.27 – Lançamento do livro “A relação médico-doente: Um contributo da Ordem dos Médicos” 

• 2020.02.28 – Evento “Clube de Vinhos Nortemédico / Fórum de Enólogos" 

• 2020.03.03 – 10.º Ciclo de Jazz na Ordem | Diogo Vida Trio 

• 2020.04.02 – Prémio Banco Carregosa / SRNOM | 21.Setembro  

• 2020.04.07 – Informação | Alojamento Gratuito Cidade do Porto 

• 2020.04.08 – Informação | Adiamento de cobrança de quotas 

• 2020.04.22 – 4.ª Conferência Web do Ciclo de Webinars “SNS para além da Covid-19” 

• 2020.05.15 – Encerramento de Hospital de Campanha Porto 

• 2020.06.09 – Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena | Carlos Azevedo e Miguel Ângelo 

• 2020.06.18 – Dia do Médico 2020 

• 2020.06.22 – Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena | José Valente   

• 2020.06.23 – S. João 

• 2020.06.25 – Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena | José Valente   

• 2020.06.29 – Prémio Banco Carregosa / SRNOM | 21.Setembro  

• 2020.07.06 – Ciclo de Eventos “Cultura em Quarentena” 

• 2020.07.10 – Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena | Rui de Noronha de Ozorio 

• 2020.07.13 – Prémio Banco Carregosa / SRNOM | 21.Setembro 

• 2020.07.24 – Ciclo de eventos - Cultura em Quarentena | Vitor Sousa e Cristina Silva 

• 2020.07.27 – Revista Nortemédico 82 

• 2020.08.12 – Prémio Banco Carregosa / SRNOM  

• 2020.10.21 – mostrEM Norte 2020 

• 2020.10.31 a 2020.11.06 – Prémio Banco Carregosa / SRNOM 

• 2020.12.02 – Juramento de Hipócrates 

• 2020.12.18 – Natal na Ordem 2020 
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7. Revistas Nortemédico 
 

No ano 2020 a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos manteve a produção da sua revista Nortemédico, ainda 

que com algumas adaptações face à situação vivida decorrente da pandemia COVID 19.  Para a SRNOM a revista mantém-

se como um veículo de comunicação fulcral, assegurando-se a sua produção em formato físico e em formato digital de 

acordo com a escolha dos médicos. A direção da revista cabe ao presidente do Conselho Regional do Norte e ao seu Corpo 

Editorial que é constituído por todos os elementos do CRN, pelos presidentes dos Conselhos Sub-Regionais, pela Diretora 

de Serviços da SRNOM e pela secretária do Gabinete Executivo.  

No início do ano 2020 e com a chegada da primeira vaga da pandemia a direção optou por fazer uma Edição Especial da 

Revista Nortemédico só sobre a pandemia que alterou o quotidiano de todos. Esta edição Especial foi numa primeira fase 

enviada apenas em formato digital dada a situação de confinamento que o país atravessava. Em junho foi enviada a 

Revista n. 82 que foi semestral e conjuntamente com esta enviou-se também a Edição Especial. A partir desta data a 

revista voltou à sua periodicidade trimestral tendo ainda sido editados os n. 83 e 84. 
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8. Atividade da Secretaria (Admissão, Qualificação e Reconhecimento Profissional) 

 

 

De acordo com o Estatuto (Lei nº117/2015 de 31 de agosto) a Ordem dos Médicos é a entidade com competência, entre 

tantas outras para: regular o acesso e o exercício da profissão de médico, conceder o título profissional e os títulos de 

especialização profissional, elaborar e atualizar o registo profissional e reconhecer as qualificações profissionais obtidas 

fora do território nacional. Esta atividade da SRNOM é desempenhada pelo departamento de Admissão, Qualificação e 

Reconhecimento Profissional, comumente denominada de secretaria. Passamos assim a apresentar alguns dados 

descorrentes desta atividade. 

 

Inscrições - 857 

Falecidos - 34 

Cancelados - 14 

 

Transferidos 

A transferência de processos individuais dá-se a pedido do médico por ter fixado residência na área de jurisdição de outra 

Secção Regional. 

 

• Transferidos para a Secção Regional do Sul - 24 

• Transferidos para a Secção Regional do Centro - 17  

• Transferidos para a SRN vindos da SRS - 17  

• Transferidos para a SRN vindos da SRC - 31  

 

Prova de Comunicação Médica para efeitos de inscrição na Ordem dos Médicos 

Em 2020 realizaram-se 3 (três) provas de comunicação médica. O júri avaliou 17 candidatos. Destes candidatos, 14 

obtiveram a classificação de “apto”, 3 a classificação de “não apto” e 1 não compareceu.    
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Autonomia - 477 

O exercício autónomo da Medicina é reconhecido a partir da conclusão, com aproveitamento, do primeiro ano da 

formação (Decreto-Lei 86/2015, de 21 de maio). 

 

Colégios 

Inscrição nos Colégios da Especialidade, Subespecialidade e Competência 

• Titulação Única - 518 

• Carreira Médica - 3 

• Diretiva Comunitária 2005/36/CE - 15 

• Equivalência por apreciação curricular - 9 

• Requerimento para Exame à Ordem - 60 

• Inscrição por exame à Ordem - 20 

• Subespecialidade - 16 

• Competência - 78 

Artigo 131.º EOM (Estágios de formação profissional) - 8 

Artigo 115.º EOM (Livre prestação de Serviços) - 2 

Bolseiros - 1 

 

Isenção do dever de pagamento de quotas 

A isenção do dever de pagamento de quotas, de acordo com o regulamento aprovado pelo CNE em 31/05/2005, dependo 

de requerimento do interessado devidamente fundamentado.  

• Reforma ou aposentação (tem duração vitalícia e apenas permite o exercício esporádico da Medicina) - 38 

• Residência no estrangeiro (duração de um ano e renovável por iguais períodos desde que o interessado 

demonstre que os pressupostos se mantêm inalteráveis) - 196 

• Incapacidade total temporária (tem a duração de 1 mês e renovável por iguais períodos desde que o interessado 

demonstre que os pressupostos se mantêm inalteráveis) - 25 
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Certificados 

Os certificados emitidos pela Ordem dos Médicos comprovam a inscrição e conduta dos seus associados. 

• Certificados emitidos para uso em Portugal - 12987 

• Certificados emitidos para uso no estrangeiro - 226 

 

Emigração  

Em 2020 emigraram 20 médicos inscritos na Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Destes, 40% são do sexo 

masculino e 60% são do sexo feminino.  

Em termos de faixa etária, a maior percentagem vai para as idades compreendidas entre 25-34 anos, que corresponde a 

45%. A faixa etária 35-44 corresponde a 30%, 45-54 corresponde a 20%, acima dos 55 anos corresponde a 5%. 

 Quanto à especialidade, verifica-se que a maioria dos médicos que emigra está inscrita no Colégio da Especialidade, 

correspondendo a 65%. 

Ginecologia/Obstetrícia 5%, Medicina do Trabalho 10%, Medicina Geral e Familiar 35%, Medicina Interna 10%, e 

Neurologia 5%. 

15% está a realizar a especialidade no estrangeiro. 

85% tem contrato de trabalho. 

Quanto aos países de destino, Reino Unido reúne a maior percentagem com 25% 

Alemanha 5%, Austrália 5%, Bélgica 10%, França 15%, Nova Zelândia 5%, Espanha 15%, República da Irlanda 10%, 

Colômbia 5%, Suíça 5%.  

De um modo geral as razões para a emigração são as melhores condições de trabalho (melhor salário). Os médicos que 

estão a realizar a especialidade no estrangeiro estão na especialidade pretendida, na qual não tinham conseguido entrar 

em Portugal. 
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Atendimento - 3078 

O atendimento na SRN, para além de presencial, é telefónico e por correio eletrónico, sendo o tipo de informação de 

grande variedade.  

 

Arquivo direto no processo individual do Médico - 1817 

Arquivo de documentos de entrada no Sistema de Gestão Documental - 6272 

Arquivo de documentos de saída no Sistema de Gestão Documental - 4245 

 

Receituário - 60 

Na Ordem dos Médicos é vendido receituário 1804, da INCM, para prescrição de hemoderivados, na clínica privada. 
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9. Atividade Disciplinar 

 
O departamento disciplinar suporta a atividade desenvolvida pelo Conselho Disciplinar Regional Norte. Este, por sua vez, 

é ainda assessorado por consultoria jurídica. 

 

O Conselho Disciplinar Regional do Norte é constituído, de acordo com o EOM, por 13 elementos (triénio 2020/2022). 

 

Dada a confidencialidade deste departamento são apresentadas informações essencialmente quantitativas. 

 

Reuniões do Conselho Disciplinar  

 

 

• 13 de janeiro  

• 28 de janeiro  

• 10 de fevereiro 

• 09 de março  

• 20 de abril  

• 27 de abril  

• 11 de maio  

• 25 de maio  

• 13 de julho  

• 14 de setembro  

• 12 de outubro  

• 09 de novembro  

• 14 de dezembro 
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Processos disciplinares autuados    423 

 

 

Processos concluídos (total)    387 

Processos de averiguação sumária concluídos   112 

Processos disciplinares concluídos    275 

Por anos 

o 2002 -  1 

o 2011 - 1 

o 2015 - 2 

o 2016 -  6 

o 2017 -  5 

o 2018 - 17 

o 2019 - 79 

o 2020 - 157 

 

 

Penas Aplicadas        41 

• Advertência -   0    

• Censura  -   24 

• Suspensão -   16 

• Expulsão -   1 

 

 

 

Arquivamentos      386 

 

 

 

Pedidos de parecer - 49 

Audição de testemunhas - 19 

Despachos de Acusação emitidos - 43  

Recursos para Conselho Superior - 27 
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10. Atividade dos Colégios de Especialidade 

Reuniões dos Colégios das Especialidades / Competências e Secções das Subespecialidades e Conselhos 

Nacionais 

 

Janeiro 

 

07/01/2020 – Reunião de CNAQ – Comissão das Boas Práticas Clínicas – VC 

07/01/2020 – Reunião de Medicina Intensiva  

08/01/2020 – Reunião de Emergência Médica – VC  

08/01/2020 – Reunião de Estomatologia 

08/01/2020 – Reunião de Imuno-hemoterapia – VC 

11/01/2020 – Reunião de Ginecologia/ Obstetrícia 

17/01/2020 – Reunião de Psiquiatria – VC 

18/01/2020 - Conselho Nacional do Médico Interno – VC  

18/01/2020 – Reunião de Hepatologia  

21/01/2020 - CNAQ – Comissão das Boas Práticas Clínicas – VC  

21/01/2020 – Reunião de Pediatria  

22/01/2020 – Reunião do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos  

23/01/2020 – Reunião de Ortopedia 

23/01/2020 – Reunião da Peritagem Médica  

24/01/2020 – Reunião de Imunoalergologia – VC  

24/01/2020 – Reunião de Adictologia Clínica – VC 

24/01/2020 – Reunião de Reumatologia – VC  

28/01/2020 – Reunião de Medicina Intensiva – Assembleia Geral  

29/01/2020 – Reunião de Oncologia Médica – VC 

30/01/2020 – Reunião de Otorrinolaringologia  

31/01/2020 – Reunião de Medicina da Reprodução – VC 

 

Total de 20 reuniões, sendo 11 por videoconferência e 9 presenciais. 
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Fevereiro 

 

03/02/2020 – Reunião de Saúde Pública 

03, 04 e 05/02/2020 – Reunião de Medicina Geral e Familiar / TEM 

03/02/2020 – Reunião de Pediatria – VC  

05/02/2020 – Reunião da Subespecialidade de Oncologia Pediátrica – Despacho 

06/02/2020 – Reunião de Dermatovenereologia – Despacho  

07/02/2020 - Reunião de Psiquiatria Forense – VC 

07/02/2020 – Reunião de Ginecologia Oncológica – Curso 

10/02/2020 - Reunião de Medicina Interna – VC 

11/02/2020 – Reunião do CNAQ – Comissão das Boas Práticas Clínicas – VC 

11/02/2020 – Reunião de Acupunctura Médica – VC 

12/02/2020 - Reunião de Estomatologia – VC 

12/02/2020 – Reunião da Competência em Avaliação do Dano Corporal – VC 

14/02/2020 – Reunião de Endocrinologia e Nutrição – VC 

15/02/2020 – Reunião de Medicina Física e de Reabilitação 

15/02/2020 – Reunião de Medicina Geral e Familiar / ADSO  

17/02/2020 – Reunião de Cuidados Intensivos Pediátricos – VC 

17/02/2020 – Reunião de Medicina Geral e Familiar 

18/02/2020 – Reunião de Oncologia Pediátrica – VC 

18/02/2020 – Reunião de Medicina Física e de Reabilitação / Júri Final de Internato 

26/02/2020 – Reunião de Oncologia Médica – VC 

28/02/2020 – Reunião do Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade / DES 

28/02/2020 – Reunião de Radiologia – VC 

 

Total de 24 reuniões, sendo 11 por videoconferência e 13 presenciais. 

 

 

Março 

 

02/03/2020 – Reunião de Gestão dos Serviços de Saúde – VC 

02/03/2020 – Reunião de Cardiologia Pediátrica – VC 

02, 03 e 04/03/2020 – Reunião de Medicina Geral e Familiar / TEM  

03/03/2020 – Reunião de Angiologia e Cirurgia Vascular – VC 

04/03/2020 – Reunião de Imuno-hemoterapia – VC 

05/03/2020 – Reunião de Reumatologia – VC  

11/03/2020 – Reunião de Medicina Geral e Familiar 

11/03/2020 – Reunião de Estomatologia – VC 

13/03/2020 – Reunião de Medicina da Dor 

13/03/2020 – Reunião de Nefrologia – VC 

 

Total de 13 reuniões, sendo 8 por videoconferência e 5 presenciais 
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Abril 

 

03/04/2020 – Reunião de Nefrologia - VC 

Total de 1 reunião, sendo 1 e única por videoconferência. 

 

 

Maio 

 

13/05/2020 – Reunião de Estomatologia – VC 

18/05/2020 – Reunião de Medicina do Trabalho + Bastonário + Conselho Nacional para a Pós-Graduação - VC  

25/05/2020 – Reunião de Imunoalergologia - VC 

 

Total de 4 reuniões, sendo 3 por videoconferência e 1 presencial. 

 

 

Junho 

 

03/06/2020 – Reunião de Dermatovenereologia – VC 

17/06/2020 – Reunião de Estomatologia – VC 

17/06/2020 – Reunião de Patologia Clínica  

19/06/2020 – Reunião de Nefrologia – VC 

25/06/2020 – Reunião de Otorrinolaringologia 

26/06/2020 – Reunião de Ortopedia 

26/06/2020 – Reunião de Medicina da Dor – VC 

 

Total de 7 reuniões, sendo 4 por videoconferência e 3 presenciais. 

 

 

Julho 

 

01/07/2020 – Reunião de Imuno-hemoterapia 

02/07/2020 – Reunião da Competência de Emergência Médica 

04/07/2020 – Reunião de Ginecologia/ Obstetrícia 

05,06 e 08 – Reunião de Estomatologia 

07 e 21/07/2020 – Reunião de Comissão de Boas práticas clínicas 

10/07/2020 – Reunião de Endocrinologia e Nutrição 

11/07/2020 – Reunião de Gastroenterologia 

15/07/2020 – Reunião de Oncologia Médica 

  

Total de 11 reuniões. 

 

 

 

 



 

 
56 

 

Agosto 

 

11 e 25/08/2020 – Reunião de Comissão de Boas práticas clínicas  

 

Total de 2 reuniões. 

 

 

Setembro 

 

08 e 22/09/2020 – Reunião de Comissão de Boas práticas clínicas  

10/09/2020 – Reunião de Otorrinolaringologia 

18/09/2020 – Reunião de Reumatologia Pediátrica 

25/09/2020 – Reunião de Ortopedia 

28/09/2020 – Reunião de Imunoalergologia 

29/09/2020 – Reunião de Cirurgia Pediátrica 

 

Total de 7 reuniões. 

 

 

Outubro 

 

09/10/2020 – Reunião de Psiquiatria - VC 

14/10/2020 – Reunião de Estomatologia - VC 

16/10/2020 – Reunião de Neurorradiologia - VC 

17/10/2020 – Reunião da Comissão da Direção do Colégio de Gastrenterologia - CCC 

20/10/2020 – Reunião do CN de Exercício da Medicina Privada e Convencionada - VC 

21/10/2020 – Reunião da Competência de Emergência Médica – Zoom 

21/10/2020 – Reunião de Imuno-hemoterapia - VC 

22/10/2020 – Reunião de Otorrinolaringologia - Zoom 

23/10/2020 – Reunião de Cirurgia Geral – Zoom 

23/10/2020 – Reunião de MGF - Zoom 

26/10/2020 – Reunião de Imunoalergologia – VC 

26/10/2020 – Reunião de Hematologia Clínica – VC e Zoom 

28/10/2020 – Reunião de Oncologia Médica - VC 

30/10/2020 – Reunião de Medicina Nuclear – Zoom 

 

Total de 14 reuniões, sendo 1 presencial, 7 videoconferências e 6 por Zoom. 
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Novembro 

 

02/11/2020 – Reunião de Cuidados Intensivos Pediátricos - VC 

03/11/2020 – Reunião do CN de Solidariedade Social - Zoom 

06/01/2020 – Reunião da Competência em Medicina da Dor - VC 

06/11/2020 – Reunião de Psiquiatria – Zoom 

06/11/2020 – Reunião Geral dos Colégios - Zoom 

06/11/2020 – Reunião de Medicina Desportiva – Zoom 

10/11/2020 – Reunião de Anestesiologia - Zoom 

11/11/2020 – Reunião de Estomatologia – VC 

11/11/2020 – Reunião do CN de Cuidados Continuados - VC 

13/11/2020 – Reunião de Endocrinologia - Zoom 

17/11/2020 – Reunião da Subespecialidade de Oncologia Pediátrica – Microsoft Teams 

19/12/2020 – Reunião de Otorrinolaringologia - Zoom 

19/11/2020 – Reunião de Pediatria – Zoom 

 

Total de 13 reuniões, sendo 1 Microsoft Teams, 4 videoconferências e 8 por Zoom. 

 

 

Dezembro 

 

27/12/2020 – Reunião de Nefrologia – VC 

27/11/2020 – Reunião de Psiquiatria - Zoom 

04/12/2020 – Reunião de Ortopedia – Zoom + VC 

04/12/2020 – Reunião Geral de Colégios - Zoom 

09/12/2020 – Reunião de Estomatologia - VC 

10/12/2020 – Reunião de Otorrinolaringologia - VC 

11/12/2020 – Reunião de Endocrinologia e Nutrição - Zoom 

14/12/2020 – Reunião de Imunoalergologia - VC 

17/12/2020 – Reunião do CN de Solidariedade Social – Zoom e VC 

18/12/2020 – Reunião do Colégio de Neurocirurgia – Zoom 

18/12/2020 – Reunião de Urologia - Zoom 

22/12/2020 – Reunião do Colégio de Patologia Clínica – Zoom 

 

Total de 12 reuniões, sendo 4 videoconferências e 8 por Zoom. 

 

Total de 128 reuniões no ano de 2020. 
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1. Visitas de idoneidade e Capacidade Formativa 

 

14/01/2020 – Serviço de Medicina Intensiva à Unidade Local de Saúde de Matosinhos – Hospital Pedro Hispano 

14/01/2020 - Serviço de Medicina Intensiva ao Centro Hospitalar Universitário São João – Hospital São João 

14/01/2020 - Serviço de Medicina Intensiva ao Centro Hospitalar Universitário do Porto - Hospital Santo António 

11/02/2020 - Serviço de Medicina Intensiva ao Instituto Português de Oncologia - Porto 

14/02/2020 – Serviço de Neurocirurgia ao Centro Hospitalar Universitário São João – Hospital São João 

18/02/2020 – Serviço de Medicina do Trabalho ao Centro Hospitalar Universitário São João – Hospital São João 

28/02/2020 – Serviço de Cardiologia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário São João – Hospital São João 

04/03/2020 – Serviço de Medicina Física e de Reabilitação à Unidade Local de Saúde do Alto Minho – Hospital de Santa 

Luzia 

06/03/2020 – Serviço de Cardiologia do Hospital Senhora Da Oliveira, Guimarães 

02/07/2020 – Serviço de Medicina Interna ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim / Vila do Conde 

09/07/2020 – Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial do Centro Hospitalar Universitário São João – Hospital São João 

09/07/2020 - Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial do Centro Hospitalar Universitário Porto – Hospital Santo António 

24/07/2020 - Serviço de Medicina Intensiva à Unidade Local de Saúde do Nordeste – Hospital de Bragança 

27/07/2020 – Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa – Hospital Padre Américo 

15/09/2020 - Serviço de Gastrenterologia da Unidade Local De Saúde De Matosinhos – Hospital Pedro Hispano 

23/09/2020 - Serviço de Medicina Física e de Reabilitação ao Centro Hospitalar Universitário São João – Hospital São 

João 

06/10/2020 – Serviço de Urologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho 

14/10/2020- Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto 

16/12/2020 – Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar Vila Nova Gaia-Espinho 

 

Total de 20 visitas de idoneidade. 

 

 

2. Exames de Especialidade e Subespecialidade 

 

20/05/2020 - Exames do Grau de Consultor da Especialidade de Oftalmologia 

06/07/2020 - Exame da Especialidade de Doenças Infeciosas  

29/06/2020 - Exame da Especialidade de Cirurgia Maxilo-Facial 

29 e 30/06 e 01, 02 e 03/07/2020 – Exames da Especialidade de Medicina Intensiva 

16/09/2020 - Exame da Subespecialidade Oncologia Pediátrica 

12/10/2020 - Exame da Especialidade de Oftalmologia 

24/10/2020 - Exames da Especialidade de Medicina do Trabalho  

07/11/2020 - Exame da Especialidade de Ortopedia  

23-25/11/2020 - Exames da Especialidade de Medicina Intensiva 

27/11/2020 - Exame Europeu de Medicina Física e de Reabilitação 

27/11/2020 - Exame de Grau de Consultor de Radiologia 2015 
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3. Perícias Médicas1 

 

23/01/2020 - Perícia médica de Ortopedia – Processo 1053/13.7BEPRT 

09/06/2020 - Peritagem Médica de Medicina do Trabalho  

10/07/2020 - Perícia médica de Ortopedia – Processo 21346/17.3T8PRT 

06/11/2020 - Perícia médica de Neurocirurgia - Processo 1679/16.7BEPRT 

 

 

4. Pedidos/indicação de peritos2  

 

Cirurgia Geral - Processo 1508/19.0BEPRT  

Dermatovenerologia - Processo 393/20.3T9MFR 

Genética Médica - Processo 183/10.1BEPNF 

Medicina do Trabalho - Processo 109/19.7EALSB 

Medicina do Trabalho - Processo 1412/16.3T8BRG  

Neurorradiologia - Processo 1411/17.8T9BRG 

Ortopedia - Processo 1344/16.5T8PRT 

Ortopedia - Processo 1476.2. T8VLG  

Ortopedia - Processo 3001/15.BEPRT 

 

 

5. Pedidos de parecer3 

 

Pedidos por médicos 

 

Cirurgia Geral - P33048 

Ginecologia/ Obstetrícia - P34122 

 

 

Conselhos Disciplinares 

 

Angiologia e Cirurgia Vascular - Processo n.º 42-2020 

Estomatologia - Processo n.º 80-2015 

Ginecologia/ Obstetrícia - Processo n.º 183-2020   

Medicina do Trabalho - Processo n.º 223-2020 

Oftalmologia - Processo n.º 221-2017 

Ortopedia - Processo n.º 173-2018 

Ortopedia - Processo n.º 216-2020 

Urologia - Processo n.º 69-2020 

 

 
1 Possibilidade de terem sido realizadas mais perícias médicas ao longo do ano de 2020. 
2 Informação relativa ao quarto trimestre de 2020. 
3 Informação relativa ao quarto trimestre de 2020. 
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Tribunais 

 

Anestesiologia - Processo 450/18.6T8BRG 

Cirurgia Geral - Processo 1508/19.0BEPRT 

Cirurgia Geral - Processo 618/14.4BEPNF 

Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética - Processo 109/19.7EALSB 

Dermatovenerologia - Processo 109/19.7EALSB + insistência 

Ortopedia - Processo 27442/14.0T8PRT 

Ortopedia - Processo 410/09.8TTVRL.6  

Ortopedia - Processo 31/14.3BEBRG  

 

 

6. Pareceres recebidos4 

 

Para os Conselhos Disciplinares 

 

Angiologia e Cirurgia Vascular - Processo n.º 27-2019 

Angiologia e Cirurgia Vascular - Processo n.º 42-2020 

Estomatologia – Processo n.º 80-2015 

Estomatologia - Processo n.º 19-2016  

Ginecologia/ Obstetrícia - Processo n.º 183-2020 

Ortopedia - Processo n.º 49-2018 

Ortopedia - Processo n.º 80-A-2018 

Ortopedia – Processo n.º 174-2018 

Ortopedia - Processo n.º 2-2019 

Pediatria - Processo n.º 285-2020  

 

 

Para os Tribunais 

 

Ginecologia/ Obstetrícia - Processo n.º 29/16.7BECTB 

Anestesiologia - Processo 450/18.6T8BRG 

Angiologia e Cirurgia Vascular - Processo 826/08.7BELSB (falta nota de honorários) 

Cirurgia Geral - Processo 182/160BEMDL  

Ginecologia/ Obstetrícia - Processo 1542/19.0T9FNC 

Neurocirurgia - Processo 2469/18.8.T8VRL 

Neurorradiologia - Processo 1411/17.8T9BRG 

Pediatria - Processo 1892/15.4BELRA 

 

 

 

 

 
4 Informação relativa ao quarto trimestre de 2020. 
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7. Pedidos de admissão 

 

Competência 

 

N.º de pedidos  

13 Adictologia Clínica 

14 Avaliação Do Dano Corporal 

1 Codificação Clínica 

27 Ecografia Obstétrica Diferenciada 

7 Emergência Médica 

6 Geriatria 

7 Gestão Dos Serviços De Saúde 

2 Hidrologia Médica 

2 Medicina Aeronáutica 

21 Medicina Do Sono 

13 Medicina Militar 

7 Medicina Paliativa 

9 Peritagem Médica Da Segurança Social 

5 Sexologia 
 

Total de pedidos de admissão a Competências: 134 

 

Especialidade 

 

N.º de pedidos  

1 Cardiologia 

1 Cirurgia Pediátrica  

1 Cirurgia Plástica, Reconstrutiva E Estética 

4 Medicina Desportiva 

16 Medicina Do Trabalho 

3 Medicina Geral E Familiar 

5 Medicina Intensiva 

1 Neurocirurgia  

1 Ortopedia 

1 Pediatria 

1 Reumatologia 

 

Total de pedidos de admissão a Especialidade: 11 
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Subespecialidade 

 

N.º de pedidos  

1 Cardiologia De Intervenção  

2 EEG Neurofisiologia Clínica 

1 Ginecologia Oncológica 

8 Hepatologia 

4 Medicina Da Reprodução 

18 Microbiologia Médica 

1 Neonatologia 

5 Reumatologia Pediátrica 
 

Total de pedidos de admissão a Subespecialidades: 40 
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Eleições – Colégios 

 

Termo do prazo para apresentação das Candidaturas – Nova Data: 09 de dezembro de 2020 

https://ordemdosmedicos.pt/termo-do-prazo-para-apresentacao-das-candidaturas-nova-data-09-de-dezembro-de-2020/
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Possíveis presidências para o triénio 2021/2023 

Competências 

 

 

 

 

 

Especialidade 

 

ANESTESIOLOGIA NORTE 

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR NORTE 

CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA NORTE 

ESTOMATOLOGIA NORTE 

GASTRENTEROLOGIA NORTE 

GINECOLOGIA/ OBSTETRICIA NORTE 

IMUNO-HEMOTERAPIA NORTE 

MEDICINA DESPORTIVA NORTE 

MEDICINA DO TRABALHO NORTE 

MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO NORTE 

MEDICINA GERAL E FAMILIAR NORTE 

MEDICINA INTENSIVA NORTE 

MEDICINA INTERNA NORTE 

MEDICINA LEGAL NORTE 

OFTALMOLOGIA NORTE 

ORTOPEDIA NORTE 

PATOLOGIA CLÍNICA NORTE 

AVALIAÇÃO DO DANO CORPORAL NORTE 

CODIFICAÇÃO CLINICA NORTE 

MEDICINA DA DOR NORTE 

MEDICINA HIPERBÁRICA E SUBAQUÁTICA NORTE 
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PEDIATRIA NORTE 

SAÚDE PÚBLICA NORTE 

UROLOGIA NORTE 

 

Subespecialidade 

 

MEDICINA DA REPRODUÇÃO NORTE 

NEONATOLOGIA NORTE 

ONCOLOGIA PEDIATRICA NORTE 

ORTOPEDIA INFANTIL NORTE 

REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA NORTE 

 

CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
66 

11. Assistência e Consultoria Jurídica  

 

Durante o ano de 2020 a assistência jurídica à Secção Regional do Norte das Ordem dos Médicos e aos médicos foi 

prestada pela advogada Inês Folhadela. 

 

No ano em referência, a consultora jurídica acompanhou as reuniões de despacho do Secretariado do Conselho Regional 

do Norte, isto para além do atendimento a médicos que já vem sendo assegurado ao longo dos anos. Este atendimento 

face à situação imposta pela Pandemia foi realizado em alguns meses presencialmente e nos meses de confinamento por 

telefone.   

Neste atendimento semanal aos médicos foram realizadas consultas num número médio de 22 consultas/mês.  

 

Procedeu-se, ainda, à elaboração de respostas aos pedidos de informação e pareceres jurídicos que os médicos 

endereçaram ao Conselho Regional do Norte.  

 

Foram prestadas diversas consultas aos órgãos da Secção Regional do Norte, em especial ao Conselho Regional do Norte.  

Assim: 

- Reuniões com membros do CRN;  

- Elaboração de pareceres, nomeadamente em relação a projetos de diplomas, de contratos e protocolos, 

aconselhamento em Direito Administrativo e Direito do Trabalho, e renegociação e formalização de contratos 

de prestações de serviços.  
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12. Piscina  

 
Face à situação de Pandemia vivida o CRN optou por não abrir a Piscina da SRNOM no ano 2020 

 

13. Ténis 

O presente relatório descreve a atividade dos Courts de Ténis da SRNOM durante o ano de 2020. 

Devido às medidas de prevenção tomadas no âmbito da doença Covid - 19, os courts de ténis da SRNOM foram encerrados 
a 13 de março e reabriram a 01 de junho. O habitual Ciclo de Ténis não foi realizado pelo mesmo motivo. 

No mês de janeiro utilizaram o campo de ténis 36 pessoas, 12 em fevereiro, 12 em março, 60 em abril, 102 em maio, 129 
em junho, 185 em julho, 179 em agosto, 178 em setembro, 122 em outubro, 92 em novembro e 42 em dezembro. Após 
análise dos registos de ocupação, verifica-se uma taxa média anual de 23%.  

A maior afluência verificou-se durante o 3.º trimestre, mais especificamente no mês de julho e apesar do confinamento a 
taxa anual de utilização dos campos de ténis manteve semelhante à do ano anterior  
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14. Centro de Cultura e Congressos - Aluguer de Espaços no CCC 

 

O ano de 2020 foi marcado pela situação pandémica provocada pela doença Covid-19, o que nos impôs muitas restrições 

e não nos permitiu a realização de muitos eventos e atividades que habitualmente decorrem no Centro de Cultura e 

Congressos da SRNOM. 

Este efeito sentiu-se particularmente no aluguer de quartos e de salas.  Ainda assim, relativamente ao aluguer de salas 

realizaram-se cerca de 32 eventos aos quais foi aplicada a Tabela A, 4 eventos com a Tabela B e 86 eventos em Cedência 

Gratuita. 

No que concerne ao aluguer dos quartos verifica-se que o mês com maior afluência foi fevereiro com uma taxa de 

ocupação de 35%. 

 

No que diz respeito aos apartamentos, após a análise dos dados quantitativos conclui-se que a taxa total de ocupação dos 

apartamentos foi de 92%, enquanto a taxa de ocupação dos apartamentos passíveis de aluguer foi de 86%.  
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14.1 Aluguer de salas 

 

  Tabela A  Tabela B  Cedências  

  
N.º de eventos Valor (euros) N.º de eventos Valor (euros) N.º de eventos Valor (euros) 

Aniversários 2 325,20 €         

Baptizados             

Casamentos             

Comunhões             

Congressos     2 4 146,34 € 1 691,05 € 

Formação externa 30 4 857,73 € 2 1 016,25 €     

Homenagens             

Jantares/Almoços             

Almoço/Jantar de Curso Médico             

Encontros         1 406,50 € 

Reuniões Médicas         33 5 528,24 € 

Reuniões         1 142,27 € 

Colégios         50 8 394,03 € 

Total 32 5 182,93 € 4 5 162,59 € 86 15 162,09 € 
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14.2 Apartamentos 

 

 

Aluguer  

 

Apartamentos Inquilino Valor 

101 Dra. Helena Esteves 5 365,80 € 

103 Dr. João Fernandes 5 365,80 € 

104 Dra. Raquel Paulinetti 1 341,46 € 

104 Dra. Ana Pequeno Coelho 1 341,46 € 

105 Dra. Mariana Marques 5 365,84 € 

110 Dra. Rita Fonseca 1 788,61 € 

110 Dra. Úrsula Carina Segura 1 117,88 € 

111 Dra. Maria da Conceição Cerdeira 5 365,84 € 

112 Dr. Rui Manuel Pereira Marques 5 365,84 € 

116 Dra. Maria Callé Velles 5 268,36 € 

117 Dra. Elaine Araújo dos Santos 3 130,07 € 

117 Dr. Jorge Daniel Chicamba 447,15 € 

117 Dra. Ana Marta Mota 447,15 € 

119 Dr. Jorge Pires 5 365,80 € 

120 Dr. António José Falcão Peres Braga 5 365,80 € 

204 Dra. Dulce Alves Martins 1 788,61 € 

205 Dr. Pedro Gomes 5 268,36 € 

206 Dra- Anabela Correia 894,30 € 

207 Dra. Natacha Amaral 447,15 € 

207 Dra. Cheila Plácido 4 024,38 € 

208 Dra. Rita Faria  5 365,80 € 

211 Dr. Alexandre Fontoura 1 788,61 € 

211 Dr. Rui Encarnado Assis 1 788,61 € 

212 Dr. Arnaldo Silva 5 365,80 € 

214 Dr. Luis Filipe França 1 341,46 € 

214 Dra. Maria Inês Silva Dias 447,15 € 

214 Dra. Joana Oliveira 894,30 € 

217 Dra. Eva Mouta 5 365,80 € 

218 Dr. João Paulo Guerra 5 365,80 € 

219 Dr. Manuel Rosales Noceda ** 5 268,24 € 

220 Dr. Nuno Fernandes** 1 341,46 € 

220 Dra. Luísa Jerónimo Alves 1 341,46 € 

221 Dra. Magna Isabel Alves Correia 2 235,77 € 
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Apartamentos Inquilino Valor 

221 Dr. Gonçalo Nogueira 1 341,46 € 

222 Dr. Dionisio de la Paz 5 268,24 € 

307 Dra. Laura Lopez Pingarrón 894,31 € 

307 Dra. Maria Inês Silva Dias 447,15 € 

308 Dra. Milagros Garcia Lopes 3 130,07 € 

308 Dra. Maria José Pereira 894,30 € 

  Total 114 751,45 € 

 

 

 

 

 
  PED 
 

Apartamentos Proprietário Valor 

102 Prof. Josep Maria Ustrell 1 873,20 € 

106 Dra. Maria Helena Baltazar 1 873,20 € 

107 Dra. Elizabete Luzeiro 1 873,20 € 

108 Dra. Maria Helena Gomes 1 873,20 € 

201+202+203 Dra. Olga Fiadeiro 468,30 € 

219 Ordem de Lisboa 1 873,20 € 

220 Ordem de Lisboa 1 873,20 € 

301 Dr. Seixas Baptista 1 092,70 € 

302 Dra. Isabel Ruivo 1 873,20 € 

303 Dra. Luisa Guimarães 1 873,20 € 

304 Dra. Eulália Simões 1 873,20 € 

305 Dr. Neves dos Santos 1 873,20 € 

306 Dra. Ana Dolgner 1 873,20 € 

311 Dr. Pires Soares 1 873,20 € 

312 Dr. Pires Soares 1 873,20 € 

  Total 25 912,60 € 
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14.3 Aluguer de Quartos 

 

 

QUARTOS SINGLE DUPLO C.G 
Taxa de 

Ocupação 
Valor € Valor C.G 

Janeiro 37 7 3 15% 2 693,35 € 183,96 € 

Fevereiro 51 7 46 35% 3 499,95 € 2 820,92 € 

Março 39 9 5 26% 3 212,23 € 316,03 € 

Abril 0 0 0 0% 0,00 € 0,00 € 

Maio 0 0 1 0% 0,00 € 61,32 € 

Junho 41 3 14 19% 2 787,71 € 858,48 € 

Julho 17 1 13 10% 1 113,19 € 797,16 € 

Agosto 2 1 1 1% 193,99 € 61,32 € 

Setembro 23 9 11 14% 2 047,14 € 613,20 € 

Outubro 27 9 7 14% 2 301,85 € 429,24 € 

Novembro 6   8 5% 367,92 € 122,64 € 

Dezembro 0 0 0 0% 0,00 € 0,00 € 

TOTAIS 

faturados 
243 46 109   18 217,33 € 6 264,27 € 
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15.   Gabinete Prova Nacional de Acesso 

 

O GPNA apresenta a seguinte composição: 

 

Serafim Manuel da Rocha Guimarães, em representação do Ministério da Saúde, que coordena;  

Pedro Emanuel Ventura Alexandre, em representação da ACSS, I.P,  

Francisco José Ribeiro Mourão e João Carlos Gomes Silva Ribeiro, em representação da Ordem dos Médicos  

José Miguel Gomes Moreira Pêgo, em representação das Escolas Médicas 

 

Coordenadores dos Grupos de Trabalho: 

 

Por cada área de estudo, existe um Coordenador cujo papel é o de ser o pivot no processo de desenvolvimento dos itens 

que irão passar à fase de seleção para a PNA. São responsáveis por reunir os Grupos de Trabalho, coordenar os trabalhos 

de construção de itens, pelo preenchimento dos formulários de construção de itens e por garantir as condições de 

segurança do processo. As áreas de estudo são as seguintes:  

 

Medicina Interna  

Psiquiatria  

Ginecologia / Obstetrícia  

Pediatria  

Cirurgia  

 

Painel de Peritos 

 

Por cada área de estudo, foi nomeado um Painel de Peritos, cujo perfil é similar ao dos elementos dos Coordenadores dos 

Grupos de Trabalho cujo papel é o de consultores técnicos à Prova Nacional de Acesso, competindo-lhes a apreciação dos 

meios impugnatórios graciosos relativamente ao conteúdo científico da prova. 

 

 

Grupos de Trabalho 

 

Os elementos que constituem os Grupos de Trabalho, têm uma tarefa laboriosa, mas concentrada no tempo. São médicos 

com conhecimento científico e técnico atualizado e disponibilidade para períodos de 2 dias de trabalho em vários períodos 

do ano. 

 

O perfil destes elementos tem as seguintes características: 

 

a) médico especialista na área de estudo; 

b) ser especialista há, pelo menos, 3 anos; 

c) ter disponibilidade para a tarefa (máximo 8 dias de trabalho/ano); 

d) vocação para o ensino. 
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Novo Modelo da Prova Nacional de Acesso  

 

O novo modelo da PNA, aprovado pelo Despacho nº. 4412/2018 de 4 de maio, alterado pela Declaração de Retificação 

nº 373/2018 (Anexo I), integra um conjunto de conteúdos e respetivas questões que visa avaliar os conhecimentos e a 

capacidade de raciocínio clínico, situando estes critérios ao nível de conhecimentos que um médico sem Formação Médica 

Especializada deve deter para efeitos de acesso à formação especializada. Os itens são preferencialmente construídos a 

partir de uma vinheta clínica sendo de escolha múltipla com seleção da resposta mais correta (SBA - Single Best Answer). 

Os itens a incluir devem colocar ênfase particular no raciocínio clínico e na aplicação e integração dos conhecimentos 

clínicos adquiridos ao longo do percurso académico. 

 

O novo modelo obedece às seguintes características: 

 

 a) a prova é composta por 150 itens no formato SBA; 

b) a prova terá a duração de 240 minutos ministrada em duas partes de 120 minutos cada, com um intervalo de 

75 minutos. 

c) é disponibilizada uma matriz de conteúdos que comtempla as seguintes dimensões: 

• Medicina - 50% 

• Cirurgia - 15% 

• Pediatria - 15% 

• Ginecologia/Obstetrícia - 10% 

• Psiquiatria - 10% 

 

 

Processo de Profissionalização do GPNA  

 

National Board of Medical Examiners (NBME®) 

 

O objetivo é que o processo de desenvolvimento da PNA seja autónomo e autossustentável. 

Reconhece-se, no entanto, que o conhecimento e a experiência necessários à produção de uma PNA de qualidade e 

excelência são presentemente escassos no panorama nacional e necessita de apoio de agências externas nesta área. Após 

uma pesquisa no mercado, considerou-se que o National Board of Medical Examiners (NBME®) é a instituição de 

referência nesta área com mais de 100 anos de experiência e que disponibiliza um serviço misto de apoio à formação dos 

vários elementos necessários a este projeto e a disponibilização de um conjunto de itens já validados para seleção e 

incorporação na PNA.  

 

A assinatura do contrato de prestação de serviços entre a Ordem dos Médicos e o National Board of Medical Examiners, 

reporta a 9 de outubro de 2018. 

 

O horizonte temporal desta colaboração será de 5 anos em que se perspetiva a transição progressiva para uma autonomia 

total do GPNA e elementos associados. Esta abordagem permite a implementação de um processo novo, garantindo o 

seu sucesso, mas em simultâneo podendo comparar a “performance” dos itens gerados internamente com itens já 

validados internacionalmente. 
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A colaboração neste terceiro ano (2020), decorreu nos seguintes moldes: 

 

 

29 - 31 de janeiro 

No cumprimento do compromisso assumido para 2020 com o National Board of Medical Examiners (NBME), o Gabinete 

para a Prova Nacional de Acesso (GPNA), organizou na SRNOM, o segundo Item Writing Workshop (IWW), para 28 pessoas, 

conduzido pelas formadoras Amy Morales e Allison Kulesher do NBME e que, para além dos membros do GPNA, contou 

também com a presença de todos os Coordenadores dos Grupos de Trabalho e 12 novos membros para reforço dos 

Grupos de Trabalho para a Prova Nacional de Acesso (PNA), divididos pelas áreas de Cirurgia, Medicina, Medicina Geral e 

Familiar, Ginecologia/Obstetrícia e Psiquiatria e o consultor de Comunicação Clínica.  

 

 

 

Prova Nacional de Acesso 2020  

 

No dia 30 de novembro, 2648 candidatos efetuaram a PNA 2020 nos seguintes locais: Açores – Hospital do Divino Espírito 

Santo, E.P.E. (27); Coimbra - Caves de Coimbra (471); Lisboa - Feira Internacional de Lisboa – FIL (924); Madeira – Colégio 

dos Jesuítas Universidade da Madeira; (78) Santa Maria da Feira – Europarque (1148) 

 

 

A 18 de novembro de 2019 foi aplicada a primeira Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada que se realizou nas 

cidades de Coimbra, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada e do Porto.  

 

Nesta primeira edição da Prova Nacional de Acesso, contaram-se 2586 candidatos inscritos. 

 

A PNA foi impressa pela Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) e a vigilância das provas foi efetuada pelo British 

Council. No final da prova, foi aplicado um inquérito, elaborado pelo GPNA com a colaboração da ANEM. 

 

No dia seguinte à realização da PNA, foi publicada, no site da ACSS, I.P. a chave de respostas provisória. 

 

 

 

Prova Nacional de Acesso 2019   

 

Em relação à prova nacional de acesso de 2019 o Painel de Peritos e os Coordenadores de Área efetuaram nos dias 29 - 

31 janeiro a análise e resposta às 530 reclamações apresentadas.  

 

Apos a análise e resposta às reclamações, foi publicada no dia 28 de fevereiro no site da ACSS, a chave de respostas 

definitiva da PNA 2019. 
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Reuniões e Representações 2020 
 

Reuniões Ordinárias Mensais 

 

• 8 de janeiro  

• 11 de março  

• 29 de abril 

• 13 de maio 

• 03 de junho 

• 15 de julho 

• 09 de setembro 

• 14 de outubro 

• 06, 13, 20, 27 e 30 de novembro  

• 22 de dezembro 

Parte das reuniões foram realizados por zoom devido à situação pandémica.  

 

 

 

Sessões de Trabalho PNA 

• 5 a 7 de fevereiro 

• 12 a 13 de fevereiro 

• 26 a 27 de fevereiro 

• 4 a 6 de março 

• As sessões agendadas para os restantes dias de março e o mês de abril, foram, entretanto, canceladas, dado o 

Estado de Emergência decretado pelo Governo devido à Covid-19.  

• 27 a 29 de maio 

• 03 a 05 de junho 

• 17 a 19 de junho 

• 24 a 26 de junho 

• 01 a 03 de julho 

• 09 a 10 de julho 

• 16 a 17 de julho 

• 21 de julho 

• 23 a 24 de julho 

• 30 de julho 

• 26 a 27 de agosto 

 

 


