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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 2013.

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.

No decorrer do ano 2013 foi mantida a elaboração de 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.

A nossa atividade durante o ano de 2013 manteve como pedras basilares o Estatuto da Ordem dos Médicos e o Código
Deontológico da OM, consubstanciados no papel fundamental dos Corpos Gerentes da SRNOM em servir e defender os
médicos, garantindo as funções essenciais de regulação de toda a formação médica e regulação disciplinar, na defesa da
qualidade da medicina, dos doentes e do Sistema Nacional de Saúde, com particular ênfase no SNS.

O dia 12 de Dezembro de 2013 foi a data fixada para as eleições na Ordem dos Médicos para o Triénio 2014/2016, tendo
sido eleitos os seguintes Órgãos Sociais: Presidente da Ordem dos Médicos; Mesas das Assembleias Regionais do Norte,
Centro e Sul; Conselhos Regionais do Norte, Centro e Sul; Conselhos Disciplinares Regionais do Norte, Centro e Sul;
Conselhos Fiscais Regionais do Norte, Centro e Sul; Mesas das Assembleias Distritais; Conselhos Distritais e Membros
consultivos dos Conselhos Regionais do Norte, Centro e Sul.
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O ano 2013 correspondeu assim ao último ano de mandato cuja estratégia de desenvolvimento assentou nos seguintes
pilares fundamentais:

- Defender a Dignidade dos Médicos e da Medicina;
- Defender o Direito dos Doentes à Saúde;
- Defender a Qualidade e Autonomia da Medicina e o Ato Médico;
- Defender a Ética e a Deontologia da Profissão Médica;
- Defender a Eficácia e Transparência dos Mecanismos de Auto-Regulação Médica;
- Defender a União dos Médicos.
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Atividades do Ano 2013
Ao longo do ano 2013, o CRN dinamizou uma agenda política ativa interna e externamente que teve em atenção a
conjuntura económica, financeira e social que o nosso país atravessa, e englobou um vastíssimo conjunto de matérias
essenciais para a saúde e para os médicos.

O ano 2013, à semelhança dos anos anteriores desenvolve-se com uma conjuntura económica e financeira muito negativa
no nosso país, não sendo possível a atividade da SRNOM dissociar-se deste contexto.

A atividade do Conselho Regional do Norte a nível nacional e regional está documentada, designadamente nas revistas da
Ordem dos Médicos, nas redes sociais, nos sites e em vários órgãos de comunicação. Para a tomada de decisão do CRN
foi mantida a auscultação, comunicação regular e a promoção de reuniões com médicos, com as Comissões Regionais
Consultivas, com os Conselhos Distritais, com alunos de Medicina e respetivas direções de Associações de Estudantes,
com diretores das Escolas Médicas, com dirigentes sindicais, com diretores clínicos, entre muitos outros.

Em 2013, foram publicados um vastíssimo número de diplomas legislativos com implicações para o sector da saúde, alguns
com impacto direto ao nível da atividade da Ordem dos Médicos. De resto, a legislação mais relevante produzida no
âmbito da saúde está disponível para consulta em www.nortemedico.pt ou na revista nortemedico.

A representação do Conselho Regional do Norte em eventos de cariz público foi regular e constante ao longo de todos os
meses do ano. Especificamente, a posição pública do seu presidente, Miguel Guimarães, foi incisiva e difundida através
de canais de comunicação internos e externos, e nomeadamente através dos meios digitais (correio eletrónico, redes
sociais e portal).

Dos seus inúmeros discursos transcreve-se no presente relatório o - discurso apresentado no Juramento de Hipócrates por se tratar de um momento solene na vida dos jovens médicos e por se realizar no final do ano, o que acabou mais uma
vez por se traduzir num balanço objetivo dos desafios colocados aos médicos e à sua Ordem durante o ano de 2013.
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Transcrição do Discurso do Dr. Miguel Guimarães no JURAMENTO DE HIPÓCRATES 2013

“…O Estatuto da Ordem dos Médicos, nos seus artigos 4º e 6º, recorda-nos questões essenciais que nos devem acompanhar
durante a nossa vida como médicos e cidadãos.

Na defesa dos legítimos interesses dos médicos e dos doentes e do seu direito a uma medicina qualificada, devemos
respeitar e defender: o direito ao acesso a cuidados de saúde para todas as pessoas, o exercício de uma medicina
humanizada, a observância constantes da ética e da deontologia, a qualificação profissional médica, o SNS e a carreira
médica, um ensino médico pré e pós-graduado de qualidade, uma melhor organização dos serviços de saúde, as
competências médicas e o acto médico, a segurança dos doentes e dos próprios médicos.

A situação de crise que o nosso país e a europa atravessam, centra-se nas suas raízes mais profundas nos valores e
princípios que servem de fundações à nossa própria democracia. A falta de respeito pela educação e justiça social têm aqui
um papel nuclear pois serviram de mola activadora das muitas aberrações que atingiram a nossa sociedade nos últimos
30 anos. Só assim foi possível que princípios económicos e financeiros sem base estrutural sólida pudessem ter sucesso
sem contraditório forte durante todo este tempo.

Temos agora todos, a obrigação de contribuir activamente para a reforma de todo o sistema. O nosso papel já não pode
apenas centrar-se nas questões da Saúde. Temos que ir mais além, para preservar as grandes conquistas sociais da nossa
democracia. Só assim podemos defender de forma justa e equilibrada o direito à dignidade de todos os seres humanos.

Na Saúde têm sido muitas as medidas decretadas e aplicadas por este Governo. Umas presumivelmente necessárias,
outras completamente dispensáveis e incompreensíveis, e algumas inaceitáveis pois constituem uma ameaça aos direitos
dos doentes e à dignidade do exercício da profissão médica.

Todas com o único intuito de diminuir os custos em saúde. A qualquer preço. De tal forma que a percentagem do PIB para
a saúde diminuiu consideravelmente nos últimos anos. E o nosso PIB é como todos sabem, muito baixo. No orçamento de
Estado para 2014 a situação tende a agravar-se ainda mais.

De resto, o desinvestimento na área da saúde é preocupante, como é atestado pelo recente relatório da OCDE ‘Health at
a Glance 2013’.
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Portugal gastou menos 2.2% na saúde entre 2009 e 2011, o que significa ter sido o quinto país em que a redução deste
indicador foi mais acentuada. A despesa pública anual per capita em saúde em 2011 foi de 868.7 euros. Um dos valores
mais baixos da europa.
Por outro lado, reformas de fundo que permitam dotar todo o sistema de mais equidade, rigor, responsabilidade,
transparência e qualidade, e diminuir os custos de forma sustentada, não foram até ao momento apresentadas ou
discutidas. O estado da saúde merece de todos nós, médicos e potenciais doentes, uma reflexão cuidada e consequente.

A OM e o CRN estão atentos e continuamente empenhados em lutar por um futuro melhor, para os médicos e para os
doentes. No cumprimento das suas competências e responsabilidades foram várias as intervenções e iniciativas da
Ordem que hoje merecem ser lembradas:

1. Na defesa da qualidade da formação pré-graduada, o nosso contributo para ‘travar’ a existência de mais cursos de
medicina totalmente desnecessários, que não acrescentam mais valias ao ensino médico e não oferecem garantias
minimamente aceitáveis de qualidade (curso de medicina de Aveiro, cursos privados de medicina envolvendo a CESPU e a
Universidade Fernando Pessoa).
Defendemos de forma justa e racional o respeito integral pelas capacidades formativas das Faculdades de Medicina e a
eliminação imediata de 15% de vagas exclusivas para licenciados. Portugal não se pode dar ao luxo de oferecer duas
licenciaturas a algumas pessoas. Ou estar a investir na formação de médicos para exportação.
A OM tem o dever e a obrigação de exigir qualidade em todos os processos que conduzem à formação de médicos. Para
que não seja comprometido o futuro dos jovens médicos e a própria qualidade dos cuidados de saúde. Temos que ter, cada
vez mais, um papel mais relevante na defesa do direito dos doentes a uma medicina de qualidade e aproximar em definitivo
a formação pré e pós-graduada. É necessário melhorar a ponte entre a Academia e a Enfermaria.

Por isso, temos defendido de forma reiterada que é obrigatório integrar e alinhar as capacidades formativas das escolas
médicas com as capacidades formativas dos serviços das unidades de saúde com idoneidade para formar especialistas.

É a única solução que temos de garantir formação específica e especializada a todos os candidatos, de forma a que não
existam em Portugal médicos de primeira e de segunda categoria.

De resto, e porque consideramos essencial a existência de uma boa organização dos cuidados de saúde, a OM patrocinou
o ‘Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema Nacional de Saúde’ produzido pela Universidade de Coimbra e
da autoria da equipa liderada pela Prof. Paula Santana.
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Os dados deste estudo são essenciais para permitir que a OM possa defender e definir, com a certeza dos números, que
médicos e quantos médicos são necessários para os próximos anos, e assim defender em simultâneo a qualidade da
educação médica e dos cuidados de saúde. É o que vai ter que acontecer. Este estudo, que deve ser analisado atentamente,
está disponível para todos os médicos no site da SRNOM.

O mapa de vagas para o internato médico 2013 foi conhecido na passada 6ª feira. A OM desenvolveu, através dos seus
Colégios de Especialidade, todos os esforços para, sem comprometer a qualidade da formação nos internatos médicos,
apresentar um mapa de idoneidades e capacidades formativas que fosse o mais adaptado possível às necessidades dos
candidatos. Foi com surpresa que verificamos que a ACSS não respeitou o trabalho realizado pelos nossos Colégios, e em
particular pelo Colégio de Medicina Geral e Familiar. Esta situação que consideramos ser uma violação grave das
competências atribuídas à OM e coloca em causa a qualidade da formação médica, não está de acordo com a seriedade
e entendimento que deve presidir a uma relação saudável entre instituições, e terá da parte da OM a resposta adequada.

2. O diálogo e trabalho permanente com as direcções regionais e nacionais das AE’s e os jovens médicos (através do CNMI)
e o clima de bom entendimento com as direcções das Escolas Médicas e do CNIM, tem permitido uma abordagem mais
eficaz de todos os problemas relacionados com a formação pré-graduada e o acesso à formação pós-graduada.

3. O estímulo constante aos Colégios de Especialidade da OM para que a revisão e actualização dos programas de
formação e a fundamentação da atribuição das idoneidades e capacidades formativas aos vários serviços seja realizada
de forma regular e transparente, no sentido de proporcionar a melhor formação a cada médico.

4. A Greve Nacional de Médicos de 11 e 12 de Julho de 2012, que a OM apoiou de forma inequívoca e que se traduziu num
movimento único de cidadania e responsabilidade em defesa do património genético do SNS e da qualidade dos cuidados
de saúde, marcou publicamente uma nova e decisiva etapa na defesa da maior conquista da democracia portuguesa: o
direito à saúde e à dignidade de todas as pessoas.

A manifestação de unidade e solidariedade dos médicos estendeu-se a todos os cidadãos. Permitam-me realçar a
organização exemplar dos corpos directivos dos Sindicatos Médicos e o papel essencial protagonizado pelo nosso
Bastonário, que conseguiu gerir de forma sábia e destemida o apoio da Ordem dos Médicos a uma Greve justa e necessária.

Nas circunstâncias actuais, o grito de insatisfação de todos nós, poderá ter que novamente e de forma mais marcada ter
um eco mais profundo no sentir de toda a sociedade civil.
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5. Na sequência da Greve, o acordo assinado entre os Sindicatos Médicos e os Ministérios da Saúde e das Finanças,
considerado positivo pelo nosso Bastonário e pelo CRN da OM, defendeu e preservou o património das Carreiras Médicas.
A solução de compromisso alcançada contemplou condições aceitáveis do ponto de vista da dignidade profissional,
contrariando a desregulação contratual verificada nos últimos anos e da qual os jovens médicos eram as primeiras vítimas.

6. A dificuldade de entendimento entre a Ordem e o Ministério da Saúde tem sido uma realidade indesmentível. A
violação permanente, por parte do MS, de questões essenciais, das quais não abdicamos, ferem no seu conjunto a
garantia da qualidade em saúde que todos temos a obrigação de exigir:
a) A aplicação na prática da Carreira Médica (por isso não concordamos com os despachos entretanto publicados, cuja
finalidade tem sido a abertura de concursos restritos para contratação de médicos especialistas, violando o princípio de
liberdade de acesso à função pública e colocando em causa referenciais de transparência, equidade e igualdade de
oportunidades na administração pública, não cumprindo os preceitos constitucionais que deveriam garantir; temos
sistematicamente defendido que os concursos públicos para a Carreira Médica sejam abertos a todos os médicos
habilitados e interessados em concorrer);

b) A transparência de processos e procedimentos nas nomeações de gestores públicos (por isso nos insurgimos
publicamente, e por diversas vezes, contra a nomeação dos directores executivos para os ACES da região norte pela sua
total ausência de experiência profissional na área da gestão da saúde e na governação clínica);

c) A consagração do respeito pelas competências médicas e o papel essencial do médico como coordenador das equipas
multidisciplinares de saúde (por isso rejeitamos a circular normativa da ARS Norte que colocava em causa o tratamento
de doentes com patologia respiratória crónica, intentamos uma acção administrativa especial contra a ERS e a sua
deliberação que permitiu autonomia aos técnicos de MFR e não aceitamos a possibilidade de os “enfermeiros de família”
poderem acompanhar de forma autónoma grávidas de baixo risco, doentes crónicos, prescreverem medicamentos e
exames complementares de diagnóstico e contrariamos enérgica e fundamentadamente a defesa dos benefícios dos
partos em casa);

d) A consagração legal do acto médico com base na proposta devidamente fundamentada apresentada pela OM (em
nome do direito constitucional dos doentes à protecção da saúde e conforme os padrões de qualidade que sempre
defendemos);

e) A alteração do modelo de receita médica de modo a conferir aos doentes o poder de escolher o medicamento do
princípio activo prescrito no acto médico; de resto, a OM tem reiterado publicamente a ausência de impacto significativo
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da legislação sobre DCI na quota de mercado dos genéricos e a necessidade de definir um modelo de receita médica que
defenda o doente;

f) A participação da OM, através dos seus Colégios de Especialidade, na definição de protocolos terapêuticos e de utilização
e reutilização de dispositivos médicos.

A defesa da verdadeira equidade no acesso aos cuidados de saúde em todas as instituições do SNS e o combate eficaz e
coerente ao desperdício com base em mais organização e eficiência máxima das unidades de saúde, são condições prévias
absolutamente essenciais para que se considere a possibilidade de discutir na sociedade de forma aberta e abrangente a
questão das prioridades éticas com base em critérios de legitimidade e justiça.

Por isso temos sido sistematicamente contra as diferentes formas de racionamento administrativo que lesam de forma
irreversível a saúde dos doentes. A discussão sobre esta matéria, a ser necessária, deve ser centrada em prioridades éticas
em saúde e nunca nas várias formas de racionamento que têm sido abusivamente aplicadas no SNS.

Na verdade “o estabelecimento de prioridades na saúde para ser eticamente aceitável pressupõe que situações mais
graves tenham prioridade sobre situações menos graves”. De resto, a proposta de adopção do utilitarismo no acesso aos
cuidados de saúde sugerida pelo famoso parecer do CNECV, a propósito da discriminação com base na idade, é contrária
aos princípios fundamentais plasmados nos direitos humanos que têm como base a igual dignidade de todos os seres
humanos.

Na sequência da aprovação na AR da Lei-Quadro das Associações Públicas Profissionais a OM apresentou uma proposta
de revisão do seu Estatuto, que incluí todos os documentos estruturantes da OM, como é o caso do Código Deontológico,
Regulamento Disciplinar, Regulamento de Inscrição e Regulamento de Autonomia. É uma oportunidade ímpar de tornar a
OM mais eficiente sem perda da sua democraticidade, e resolver temas fracturantes, como por exemplo a questão da
atribuição de autonomia ou a da recertificação de competências integrada no conceito da Carreira Médica.

Muitas outras intervenções e iniciativas da OM, de que resultaram centenas de posições públicas e pareceres em defesa
da base do nosso Estado Social, o SNS, poderiam ser hoje lembradas. Mas não é este o momento certo.
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É precisamente nos momentos de crise que se deve apostar mais na solidariedade social e na valorização das pessoas,
distinguindo o essencial do acessório. Para que se possam alcançar os objectivos desejados e pretendidos. E o país possa
sair da crise em que se encontra.

É com muito orgulho que os médicos exercem a sua missão ao serviço da Saúde e da Vida, no respeito pela dignidade do
ser humano, pela Ética e pelo Código Deontológico, desempenhando uma relevante função social ao serviço do Homem e
da comunidade. Neste sentido é para nós um privilégio poder servir os doentes e o país. E fazêmo-lo com responsabilidade
disciplinar, civil e penal, o que parece não acontecer em muitas outras actividades, como todos os portugueses bem sabem.

Os médicos têm sido os principais responsáveis pela melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos
e pelo sucesso internacional do nosso SNS, cujos méritos têm sido regularmente relatados pela OCDE e pela OMS.

Os médicos portugueses são internacionalmente reconhecidos como excelentes profissionais, e os que mais prestigiaram
um serviço público em Portugal.

Sentem todos os dias o peso da responsabilidade dos seus actos médicos potencialmente influenciarem e determinarem a
vida de outros seres humanos, e que qualquer erro ou descuido pode ser fatal ou impossível de corrigir.

A sociedade confere-nos o direito de autonomia, de nos autorregularmos, e em troca exige da nossa parte competência,
rigor e responsabilidade no exercício da nossa profissão. A actualização permanente de conhecimentos constituí um dever
inerente à condição de ser médico e à progressão na carreira profissional.

Provavelmente não existe outra profissão em que as capacidades teóricas e de desempenho sejam tão permanentemente
avaliadas e vigiadas. E não será por acaso, que as várias sondagens realizadas ao longo dos anos, revelam que os médicos
são os profissionais em quem a população portuguesa deposita maior confiança.

A Ordem é uma instituição com o prestígio e a dignidade que lhe é conferida por todos os médicos que diariamente exercem
o seu papel na sociedade de forma diversa, e deixam a sua marca de cidadania indelevelmente associada à sua profissão,
ao seu saber, ao seu sentir, ao seu ser.

A existência de uma OM sólida e consequente, depende muito de todos vós.

A nossa educação, atenção, disponibilidade, serenidade e conhecimento, ajudam-nos a ser mais responsáveis e a transmitir
mais felicidade e confiança a todos aqueles que nos procuram. Nos bons e nos maus momentos.
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Em nome da SRNOM aproveito esta oportunidade, para vos dar os parabéns e desejar as maiores alegrias pessoais e
profissionais, extensíveis a todos os jovens médicos e a todos os vossos Mestres e familiares.

O nosso sincero e sentido agradecimento por terem abraçado esta nobre profissão. São vocês, e todos os outros jovens
médicos presentes e futuros, o núcleo da massa crítica essencial que regularmente tem permitido a evolução da medicina
e de todo o Sistema Nacional de Saúde, conduzindo a saúde portuguesa a patamares superiores de qualidade a nível
internacional.

Têm o direito mas também o dever de manter viva a arte do exercício da medicina, dedicando uma parte substancial do
vosso tempo aos seres humanos doentes.

Pela defesa da Medicina que escolhemos quando decidimos Ser Médicos, temos todos a obrigação de continuar a
defender a saúde e os doentes e não desistir de lutar:

Pela dignidade dos doentes e dos médicos.
Pelo SNS, as carreiras médicas e a formação médica.
Pela qualidade da medicina e dos cuidados de saúde.
Pela qualificação, a ética e a deontologia da nossa profissão.
Pelo respeito pelas competências médicas e pelo acto médico.
Pelo futuro dos jovens médicos e pela solidariedade inter-pares.
E nunca esquecendo que a ética e qualidade nos devem acompanhar sempre no exercício da nossa profissão, prevalecendo
sobre todas as outras matérias. É que, em última análise, dependem mais de nós, médicos, e menos dos outros.
Deixo-vos por agora com o desejo de que todos nós possamos encontrar nas nossas diferenças aquilo que nos une. Como
ontem, hoje e no futuro. A Bem dos Doentes, da Medicina, do SNS e do País.
Bem Hajam.
Um Feliz Natal e um Bom Ano de 2014.
Muito obrigado pela Vossa atenção.”
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Eleições

Durante o ano 2013 foi fixado o calendário eleitoral para os Órgãos Sociais da Ordem dos Médicos, relativamente ao
triénio 2014/2016. Os Órgãos Sociais eleitos foram: Presidente da Ordem dos Médicos, Mesas das Assembleias Regionais
do Norte, Centro e Sul; Conselhos Regionais do Norte Centro e Sul; Conselhos Disciplinares Regionais do Norte, Centro e
Sul; Conselhos Fiscais Regionais do Norte, Centro e Sul; Mesas das Assembleias Distritais, Conselhos Distritais e Membros
Consultivos dos Conselhos Regionais do Norte, Centro e Sul.

O Acto Eleitoral decorreu no dia 12 de Dezembro, de acordo com o regulamento eleitoral da OM, e não houve lugar a
segunda volta para a eleição de Bastonário, dado que se tratou de uma candidatura única.

A nível Nacional foi reeleito o Prof. José Manuel Silva para Bastonário.

A nível Regional e Distrital no Norte foi apresentada uma candidatura única, a Lista A.

Resultados finais tendo como base os Conselhos Regionais (CR) das três Secções Regionais e o Bastonário:

No Norte votaram 3425 médicos para o CR (22.33% do universo eleitoral).
A lista A (vencedora e lista única) obteve 3100 votos, o que corresponde a 90.51% dos votos.
Considerado o universo eleitoral da região norte (15341 médicos) a lista A obteve uma votação expressa de 20.21% de
todos os médicos.

No Centro votaram 2135 médicos para o CR (27.52% do universo eleitoral).
A lista A (vencedora) obteve 1027 votos, o que corresponde a 48,10% dos votos.
Considerado o universo eleitoral da região centro (7758 médicos) a lista A (lista vencedora) obteve uma votação
expressa de 13.24% de todos os médicos.

No Sul votaram 3840 médicos para o CR (17.35% do universo eleitoral).
A lista A (vencedora) obteve 1855 votos, o que corresponde a 48.31% dos votos.
Considerado o universo eleitoral da região sul (22131 médicos) a lista A (lista vencedora) obteve uma votação expressa
de 8.38% de todos os médicos.
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Para Bastonário votaram 9608 médicos (21.33% do universo eleitoral).
O candidato vencedor (Prof. José Manuel Silva) obteve 8774 votos, o que corresponde a 91.32% dos votos.
Considerado o universo eleitoral do país (45040 médicos) o candidato a Bastonário (candidato único) obteve uma
votação expressa de 19.48% de todos os médicos.

Comparando os resultados obtidos no Norte pela lista A (lista única) nestas eleições (2014-2016) e nas eleições
anteriores (2011-2013) verifica-se que:

-

Votaram nestas eleições mais 932 médicos (3425 -22.33%- em 2013 contra 2493 -18.27%- em 2010).

-

A lista A (lista única) obteve mais 1116 votos (3100 -20.21%- em 2013 contra 1984 -14.54%- em 2010).

-

Em 2013 a lista A obteve 90.51% dos votos e em 2010 obteve 79.58% dos votos.

Estes resultados globais permitiram retirar as seguintes conclusões:

1. A percentagem de médicos do universo eleitoral (base de dados da Ordem dos Médicos) que participaram nas
eleições continua a ser baixa (e tem algumas explicações objetivas mas insuficientes), apesar da lista A ter sido lista
única;
2.

A lista A obteve este ano um número absoluto de votos e uma percentagem de votos significativamente superior ao

obtido nas últimas eleições;
3.

A nível nacional a lista A foi a mais votada em número absoluto de votos e em percentagem de votos expressos;

4.

Quando comparada com outras candidaturas únicas (Bastonário) o nível de abstenção e votos nulos foi semelhante,

tal como a percentagem de votos expressos.
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Distrito
Médico
Nº de Inscritos Votantes
Braga

Mesa da Assembleia
Conselho Regional
Conselho Fiscal
Conselho Disciplinar
Lista
Lista
Lista
Lista
A
Brancos Nulos
A
Brancos Nulos
A
Brancos Nulos
A
Brancos Nulos

%

2338

473

20,23%

424

34

3

423

35

3

419

39

3

419

39

3

Bragança

306

73

23,86%

70

3

0

68

5

0

68

5

0

69

4

0

Porto
Viana do
Castelo

11341

2525

22,26%

2323

179

23

2288

212

25

2282

220

23

2277

223

25

717

192

26,78%

178

9

5

174

13

5

173

14

5

172

15

5

Vila Real

639

162

25,35%

149

10

3

147

12

3

146

13

3

146

13

3

15341

3425

22,33%

3144

235

34

3100

277

36

3088

291

34

3083

294

36

TOTAL

Distrito Médico

Mesa da Assembleia
Lista
A
Brancos Nulos

Conselho Distrital
Lista
A

Nº de Inscritos Votantes

%

2338

473

20,23%

413

38

8

407

44

8

410

41

8

306

73

23,86%

69

4

0

69

4

0

68

5

0

11341

2522

22,24%

2312

185

25

2289

208

25

2274

223

25

Viana do Castelo

717

191

26,64%

181

7

3

177

11

3

177

11

3

Vila Real

639

162

25,35%

144

9

8

143

10

8

141

12

8

15341

3421

22,30%

3119

243

44

3085

277

44

3070

292

44

Braga
Bragança
Porto

TOTAL

Brancos

Membros Consultivos
Lista
A
Brancos Nulos

Nulos
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1. Reuniões e Representações
Durante o ano 2013 o Conselho Regional do Norte esteve presente em 280 Reuniões e Representações. Em algumas
destas interveio diretamente como palestrante ou moderador. As reuniões efetuadas ao longo do ano são o reflexo da
diversidade e abrangência dos assuntos relacionados com a SRNOM. Nestas estão incluídas as reuniões com as várias
Comissões Regionais Consultivas e com os 5 distritos Médicos do Norte (Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila
Real).

Apresentam-se de seguida as respetivas listagens por mês.
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Janeiro
Dia

Reuniões

4

Reunião de CNE, na SRNOM

5

Reunião de CNE, na SRNOM

7

Prova Comunicação Médica

7

Reunião com Dra. Carla Rego do Núcleo para a Cooperação com os Países Lusófonos

10

Reunião do CRN

11

Reunião de CNE, na OM Coimbra

11

Reunião do Conselho Nacional de Tesoureiros, na Ordem dos Médicos Lisboa

14

Reunião do CRN

18

Reunião com representantes da Tuna Feminina de Biomédicas, na SRNOM

18

Reunião com representantes dos Fitados do ICBAS, na SRNOM

18

Reunião com Dr. Alberto Oliveira, na SRNOM

21

Reunião com Dr. Rui Prisco, na SRNOM

21

Reunião com Sr. Adriano Magalhães, revista Qualidade & Inovação, na SRNOM

21

Reunião com Dr. José Paulo Araújo - Diretor Clínico do Hospital da Boa Nova, na SRNOM

21

Reunião de CRN

23

Reunião com Dra. Clara Ramalhão no âmbito do projeto de Desenvolvimento da Imagiologia
Médica para Moçambique, na SRNOM

28

Reunião de CNE, na OM em Lisboa

29

Reunião de CNE, na OM em Coimbra

29

Reunião com Dr. Castanheira Nunes, Presidente da ARS Norte, na SRNOM

30

Reunião de CNE, na SRNOM

30

Reunião com Prof. Doutor António Braga, na SRNOM

30

Reunião com Prof. Doutor Álvaro Moreira da Silva da ERS, na SRNOM

30

Reunião sobre Protocolos de Atuação para Técnicos de Ambulância de Emergência Médica
com coordenadores das VMER do Norte, na SRNOM

17

Dia

Representações

7

Tomada de Posse dos Corpos Sociais da Secção Regional do Porto da Ordem dos Enfermeiros,
no Salão Nobre da Secção Regional do Porto da Ordem dos Farmacêuticos

7

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais do NEMUM, na Escola de Ciências da Saúde da
Universidade do Minho

11

Sessão de Encerramento da Receção aos Médicos Internos do Centro Hospitalar de Tâmega e
Sousa, no Hospital Padre Américo

11

Sessão de Abertura do 3º Congresso da Associação Luso Galaica de Endocrinologia, Diabetes
e Metabolismo, no Hotel Tiara

11

Sessão Solene de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais do Núcleo de Antigos Estudantes de
Medicina da Universidade do Minho, na Biblioteca Prof. Joaquim Pinto Machado

12

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da ANEM, no Auditório do Centro de Investigação Médica
da FMUP

24

Sessão de Abertura das XXIV Jornadas de Atualização Cardiológica do Norte para MGF, no
Sheraton Porto Hotel

25

Mesa da Cerimónia de Abertura do XIV Congresso da Sociedade Portuguesa de
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e 64ª Reunião Anual da SPEDM, no Hotel Porto
Palácio

26

Workshop "Sustentação estrutural e financeira do SNS no OGE-2013", na Biblioteca Almeida
Garrett

27

Conferência de Homenagem à Professora Manuela Carvalheiro "A inovação em Portugal: na
conjuntura actual é possível?", no âmbito do XIV Congresso Português de Endocrinologia, no
Hotel Porto Palácio
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Fevereiro
Dia

Reuniões

1

Reunião com OPTIMUS no âmbito do Protocolo, na SRNOM

4

Reunião com Prof. Doutor António Braga, na SRNOM

5

Reunião de CRN, na SRNOM

8

Reunião de CNE, na OM Coimbra

11

Reunião com Dr. Eurico Castro Alves, Presidente do INFARMED, na SRNOM

11

Reunião com Dr. João Azeredo Lobo - Diretor Clínico da ULSAM, na SRNOM

11

Reunião com Prof. Doutor Alberto Lemos, na SRNOM

13

Reunião Dr. Ferraz Oliveira e Maestro Ferreira Lobo para proposta de parceria com a
Orquestra do Norte, na SRNOM

15

Reunião de CNE, na OM Lisboa

18

Reunião com Dr. António Massa sobre Política do Medicamento, na Clínica Dr. António Massa,
na SRNOM

18

Reunião do Júri de Seleção do Prémio Corino de Andrade, na SRNOM

21

Reunião com Dr. António Portela sobre Política do Medicamento, na SRNOM

22

Reunião com Dr. Luís Portela e Prof. Doutor Sobrinho Simões, na SRNOM

25

Reunião com Jornal Audiência e Regiões TV para discussão de possível protocolo na área da
comunicação, na SRNOM

25

Reunião de CRN

27

Reunião preparatória das atividades culturais para 2013, na SRNOM

19

Dia
2
6
7
9
14
16
19
20
22
25
27
27
28

Representações
Conferência "Desenvolver Portugal - Que Estado queremos?", na Alfândega do Porto
Orador no tema "A reutilização de DM2U é Clinicamente aceitável?", no curso "Redução do
desperdício nos hospitais", na Universidade Católica
Cerimónia de Abertura da 11ª Reunião Internacional Medinterna sob o tema "Systemic
autoimmune diseases - Uptade", no Hotel Ipanema Park
Seminário "Os Desafios da saúde na Sociedade da Informação", participação no debate sobre
"Media e Saúde: Caminhos para uma comunicação eficaz", na CESPU
Sessão Oficial de Abertura das IV Jornadas de Factores de Risco e Orientações Clínicas em
Cuidados de Saúde Primários, no Auditório do CIM da FMUP
Cerimónia do Juramente de Hipócrates da Secção Regional do Centro, no Auditório dos
Hospitais da Universidade de Coimbra
Cerimónia oficial de entrega do certificado FIFA Medical Centre of Excellence atribuído à
Clínica Espregueira-Mendes, no Estádio do Dragão
Debate "O Sistema de Saúde para além de 2014", na Aula Magna da FMUP
Apresentação do livro do Prof. António Coimbra “A modernização da medicina portuense nos
séculos XIX e XX – Da sangria aos transplantes”, na SRNOM
Sessão de Abertura do I Master Class do Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do
Bispo Feminino, no Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo Feminino
Sessão Solene do Dia da FMUP, na Aula Magna da FMUP
Apresentação do livro de Dr. Bento da Cruz “Camilo Castelo Branco – Por Terras de Barroso e
Outros Lugares", na SRNOM
Apresentação do livro "Gestão em Saúde em Portugal - Uma Década Perdida", de Mário Jorge
Carvalho, na SRNOM

20

Março
Dia

Reuniões

1

Reunião de CNE, na SRNOM

4

Reunião com Dr. Adriano Pimenta, na SRNOM

4

Reunião com Dr. António Souza-Cardoso e Dr. Manuel Serrão da empresa No-more para
apresentação de proposta de Assessoria em Comunicação, na SRNOM

5

Reunião de CRN, na SRNOM

8

Audiência com Provedor de Justiça sobre os Concursos Fechados (Despacho 15630/2012), na
Provedoria de Justiça

11

Reunião com Dr. Luís Pina Rebelo da Católica Business School, na SRNOM

11

Reunião de CRN, no Restaurante Bali-Hai

15

Reunião com Ana Espregueira Mendes do Hotel Intercontinental, na SRNOM

15

Reunião de CNE, na SRNOM

19

Reunião com Dr. Manuel Pizarro no âmbito da petição para abertura do Centro de Reabilitação
do Norte, na SRNOM

22

Reunião com representante da Sonangol, na SRNOM

25

Reunião com Prof. Doutor Rui Nunes, na SRNOM

27

Audiência com Dr. João Portugal da Provedoria da Justiça na sequência da publicação do DL
20/2013, na Provedoria de Justiça

27

Reunião com Dr. Pedro Moutinho da OPTIMUS no âmbito do protocolo de colaboração

27

Reunião com Dr. António Souza-Cardoso e Dr. Manuel Serrão da empresa No-more para
apresentação de proposta de Assessoria em Comunicação, na SRNOM

21

Dia

Representações

1

Sessão de Abertura do I Encontro Multidisciplinar do Tâmega, no Centro Cultural de Amarante

6
7
9
14
15
16

Sessão Solene comemorativa do 37º Aniversário da Associação dos Doentes Renais do Norte
de Portugal, na ADRNP
Cerimónia de Abertura das 7as Jornadas de Saúde Mental do Serviço de Psiquiatria e Saúde
Mental do CHVNG, no Hotel Holliday Inn
Colóquio Médico promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro “Vamos Falar de Cancro”,
no Auditório da Assembleia Municipal de V.N. Gaia
Cerimónia de Abertura do XIX Curso Pós-Graduado de Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo, no Hotel Porto Palácio
Workshop Luso-Brasileiro “Gerir Hospitais em época de crise – O compromisso entre a
eficiência e a qualidade"
Tomada de Posse da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, na Sociedade Portuguesa de
Hipertensão

21

Assembleia-geral da CNOP, na Ordem dos Engenheiros em Lisboa

22

Semana da Luta Contra a Tuberculose, na sede do Distrito Médico de Vila Real

24

Assinatura da Petição para abertura do Centro de Reabilitação do Norte, no Centro de
reabilitação do Norte - Valadares

22

Abril

Dia

Reuniões

3

Reunião com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, na OM Lisboa

3

Reunião com a CCL, na SRNOM

8
8
8

Reunião com Dr. António Souza-Cardoso e Dr. Manuel Serrão da No-More no âmbito do
protocolo de assessoria de imprensa
Reunião com Dr. António Marques Pinto sobre a conferência "O Futuro do Jovem Médico em
Portugal"
Reunião com Dr. António Tsou, Dr. Luís Venceslau Dias e Dra. Isabel Varela sobre as exposições
Arte Médica e Arte Fotográfica

8

Reunião com a Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD, na CNPD

10

Reunião Geral de Colégios, na OM Coimbra

11

Reunião com Conselho Fiscal Regional, na SRNOM

11

Reunião com Dr. Sérgio Figini, na SRNOM

17

Reunião com Dr. António Souza-Cardoso e Dr. Manuel Serrão da No-More no âmbito do
protocolo de assessoria de imprensa, na SRNOM

22

Reunião com Dr. Fernando Pardal, Diretor Clínico do Hospital de Braga, na SRNOM

23

Reunião sobre a Cédula Profissional dos Médicos - SPMS (Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde) - Pilotos de Prescrição Electrónica de Medicamentos (PEM), na OM Lisboa

23

Dia
4
4
6
12
13

Representações
Sessão de Abertura das XXIII Jornadas de Ortopedia do CHSJ, na SRNOM
Cerimónia Pública de Inauguração das novas funcionalidades do Laboratório de Ensino e
Investigação em Cirurgia Endoscópica da ECS-UM, na Universidade do Minho
Sessão "A Bioética e os Médicos, ontem e hoje", promovida pelo Núcleo de História da
Medicina, na SRNOM
Cerimónia de Abertura das XXX Jornadas Internacionais de Oftalmologia, no Hotel Porto
Palácio
Encontro de Primavera da SOPEAM - Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos,
na Biblioteca Municipal de Peso da Régua

13

Homenagem ao Prof. Daniel Serrão pelo Mestre Adelino Angelo

20

Orador na Porto Vascular Conference 2013 - Session 3 - Medical Education, training and
qualification, no CIM-FMUP

20

Dia de Sant Jordi - Dia do Livro e da Rosa na Catalunha, na SRNOM

26

Cerimónia de Abertura da XXV Edição das Jornadas de Terapêutica, na Fundação Eng. António
Almeida

24

Maio

Dia

Reuniões

13

Reunião com os médicos do Serviço de Patologia Clínica do Hospital Pedro Hispano sobre os
procedimentos de aquisição na área dos MCDT, na SRNOM

13

Reunião da Comissão de Emergência Médica, na OM Coimbra

17
20
20
20

Reunião com a Direção da ARS Norte sobre a auditoria a rutura de medicamentos no Hospital
de Braga, na ARS Norte
Reunião com Dr. António Souza-Cardoso e Dr. Manuel Serrão da No-More no âmbito do
protocolo de assessoria de imprensa, na SRNOM
Reunião com Dr. Vicente Vieira - Diretor do Serviço de Anestesiologia do Hospital de Braga,
na SRNOM
Reunião com representantes do Banco Espírito Santo para apresentação de proposta de
protocolo a estabelecer com a SRNOM, na SRNOM

21

Reunião com Sindicatos Médicos - SIM + FNAM, na OM Lisboa

23

Reunião com Dra. Helena Alves, presidente do Colégio de Imunohemoterapia, na SRNOM

24

Reunião com Multicert para teste da Cédula Profissional, na Multicert Porto

24

Audiência com o Ministro da Saúde

29

Audiência com o Grupo Parlamento do PS

29

Reunião com Dra. Merlinde Madureira, Vice-Presidente da Comissão Executiva da FNAM, na
SRNOM

29

Reunião de atribuição do Prémio Corino de Andrade, na SRNOM

25

Dia

Representações

9

Abertura da feira Normedica, na Exponor

9

Orador no FIEM - Foro Iberoamericano de Entidades Médicas no tema «Formação Profissional
Contínua», no Hotel Açores Atlântico

9

Sessão de Abertura do 5º Encontro Nacional das USF - Saúde Capital do Futuro, no Auditório
da Faculdade de Medicina Dentária

14

Visita ao núcleo museológico "O motor da República: os carros dos Presidentes", promovida
pela Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações

17

Sessão de Abertura do I Encontro de Imunoalergologia para Medicina Geral e Familiar, na
SRNOM

22

Orador na Conferência "Qual o futuro do jovem médico?", na Aula Magna da FMUP

23

Orador na Tertúlia "Mitos e Verdades sobre a Sexualidade em Pacientes com Cancro", na
Fundação Eng. António Almeida

24

Lançamento do livro "Imagiologia Clínica, a Imagem da Saúde" no âmbito das comemorações
do 70º aniversário do Dr. Campos Costa, no Palácio do Freixo

25

Sessão promovida pela TEM - Associação Todos com a Esclerose Múltipla, no Museu D. Diogo
de Sousa em Braga

25

Sessão de Abertura da Assembleia-geral do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e
Familiar, na SRNOM

29

Cerimónia de Entrega do Prémio Miller Guerra, na OM Lisboa

26

Junho

Dia

Reuniões

3

Reunião com Prof. Doutor Manuel Curado sobre a edição do livro «Médicos e Poetas», na
SRNOM

6

Audiência com o Grupo Parlamento do CDS-PP

6

Reunião com Dra. Paula Santana e Prof. Doutor José Manuel Silva no âmbito do estudo sobre
demografia médica, na OM Lisboa

7

Reunião com Multicert para teste da Cédula Profissional, na Multicert Porto

11

Reunião com Dr. Celso Pontes para apresentação do projeto de comemoração dos 25 anos da
Alzheimer Portugal, na SRNOM

11

Reunião com Dra. Paula Simão, Diretora Clínica da ULSM, na SRNOM

12

Visita ao Hospital de Braga com o Bastonário da OM

19

Plenário dos Conselhos Regionais, na OM Lisboa

27

Dia

Representações

1

Sessão de Encerramento do 14º Encontro de Medicina Geral e Familiar do Alto Minho, no Inatel
Cerveira Hotel

6

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da AEICBAS, no Salão Nobre do Complexo ICBAS/FFUP

12

Lançamento do livro “A Real Escola e a Escola Médico-Cirúrgica do Porto – Contributo para a
História da FMUP” da autoria da Prof. Doutora Amélia Ricon Ferraz, na Reitoria da UP

14

Sessão de Abertura do I Simpósio de Saúde Pública do Barroso, no Auditório Municipal de
Boticas

15

Sessão Comemorativa do 4ª aniversário do Jornal As Artes entre As Letras e Lançamento do
livro «Entre 100 Sentidos» de Nassalete Miranda», no Palácio da Bolsa

17

Conselho Geral do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, na Ordem dos Nutricionistas

17

Orador na sessão pública de apresentação do livro GeneÉtica de Prof. Doutor Rui Nunes, na
Biblioteca Pública Almeida Garrett

19

Cerimónia de Abertura do III Congresso Internacional Internos de Cirurgia, na SRNOM

21

Sessão de Abertura do 5º Curso Teórico-Prático de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreática, Thomas
e Starzl HPB Symposium, na Fundação Eng. António Almeida

21

Cerimónia de Homenagem ao Professor Jorge Tavares, no Salão Nobre do Hospital de Santa
Maria

22

Inauguração da Sede do Distrito Médico de Viana do Castelo

25

Moderador na Conferência promovida pela Associação AMEDIJURIS dedicada ao tema
"Processo clínico: Acesso e segredo médico", no Palacete dos Viscondes Balsemão

26

Concerto Coral Sinfónico promovido pela Ordem da Lapa, na Igreja da Lapa

27

Debate «A Imprensa em Portugal - Responsabilidade ou Impunidade», na Biblioteca Almeida
Garrett

28

1º Encontro Nacional de Internos de Radiologia – Orador na mesa «Futuro e Empregabilidade
Médica - a perspectiva da Ordem dos Médicos», na SRNOM

28

Julho

Dia

Reuniões

3

Reunião com o Presidente da 8ª Yes Meeting 2013 - Tiago Magalhães, na SRNOM

15

Reunião de CRN

17

Reunião com FNAM e SIM sobre a organização da reunião da FEMS na SRNOM

19

Reunião com Prof. Doutor Jorge Simões, Presidente da ERS, na SRNOM

19

Reunião com Bastonário e representantes da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados
de Saúde, na SRNOM

19

Reunião com Presidente do Infarmed e Bastonário da OM, na SRNOM

22

Reunião com ACSS para análise da Circular Normativa nº 19/2013 DPS de 15 de Abril de 2013
«Uniformização dos Registos de Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários», na ACSS

22

Reunião com a ACSS sobre «Internato Médico 2014», na ACSS

22

Reunião de CRN

23

Reunião de CNE na OM em Coimbra

24

Reunião com Presidente do CA e Diretora Clínica do CHSJ, no CHSJ

25

Reunião de CRN

29

Reunião de CRN

Dia

Representações

4

Sessão de Abertura da 2ª Conferência «Ver Saúde ou Ver Doença», no Auditório do ISCAP

9

Apresentação do livro «Ser Espiritual - Da Evidência à Ciência», da autoria do Dr. Luís Portela,
na Fundação de Serralves

12

Inauguração da Unidade de Ensaios Clínicos de Fase I da Blueclinical

26

Assembleia-geral da União Médica Mutualista, na SRNOM

31

Jantar em Honra do Senhor Ministro da Saúde de Angola - Dr. José Van-Dúnem promovido pelo
Presidente do CA do CHSJ, no Hotel Infante Sagres

29

Agosto

Dia

Reuniões

6

Reunião com Direção da No-More e JN, na SRNOM

12

Reunião de CRN

12

Reunião sobre Concursos Médicos, na SRNOM

19

Reunião de CNE, na OM Coimbra

Dia
27

Representações
Participação no programa da RTP2 sobre «O regresso ao trabalho»

30

Setembro

Dia
5
11
12

Reuniões
Reunião de CRN
Reunião com Direção da ERS sobre Inscrição na ERS e taxas de inscrição e manutenção, na
SRNOM
Reunião da Direção e Curadores da Delegação do Porto da Cruz Vermelha, na Delegação do
Porto da Cruz Vermelha

13

Reunião com Dr. Luís Filipe Menezes, na SRNOM

13

Reunião de CNE, na SRNOM

19

Reunião para apresentação do projeto «Health Push»,

19

Reunião de CRN

20

Reunião da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, no INFARMED

20

Reunião com Dr. Carlos Santos do SIM e Dr. Jorge Almeida da FNAM no âmbito da organização
da reunião de Outono da FEMS, na SRNOM

25

Reunião com Dr. Ferraz Oliveira e Maestro Ferreira Lobo, na SRNOM

26

Reunião Geral de Colégios, na SRNOM

27

Reunião com os médicos do serviço de Anestesiologia do CHSJ, na SRNOM

30

Reunião com os médicos do Serviço de Anestesiologia do CHSJ, na SRNOM

30

Reunião do Bastonário e Presidente do INFARMED, na SRNOM

30

Reunião com médicos internos do CH do Baixo Vouga, na SRNOM

30

Reunião de CRN

30

Reunião com internos do Hospital da Feira, na SRNOM
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Dia

Representações

2

Participação no Debate «Importância do poder autárquico na saúde», restaurante Porto Beer

16

Comemorações do 75º Aniversário da OM, na OM Lisboa

25

Debate – Licenciamento das Unidades Privadas de Serviços de Saúde, na SRNOM

27

Sessão de Abertura do 2º Seminário Nacional de Biodireito «O Direito à Saúde em Tempo de
Crise», no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
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Outubro

Dia

Reuniões

4

Reunião de CNE, na OM Coimbra

4

Reunião com o Presidente do Conselho de Administração do CHSJ, na SRNOM

7

Prova de Comunicação Médica, na SRNOM

8

Reunião com Dra. Ana Cristina Rodrigues da Silva, Diretora Clínica do CHEDV, na SRNOM

15

Reunião com o Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Prof. Doutor Rui Nunes, na
SRNOM

21

Prova de Comunicação Médica para efeitos de ingresso no Internato Médico, na SRNOM

21

Reunião de CRN

22

Reunião com Médicos Internos do CHEDV, na SRNOM

Dia

Representações

1

Homenagem ao Professor Nuno Grande integrada no congresso «20 anos a construir a
enfermagem como ciência», no Salão Nobre do ICBAS

3

Debate – Cuidados de Saúde Transfronteiriços, na SRNOM

3

Concerto pela Orquestra do Norte «Música Ibérica», na SRNOM

5
8
9
10
10

IX MedSCOOP - Participação no fórum sobre «A Saúde em 30 anos: SNS e a educação médica»,
no Axis Ofir Beach Resort Hotel – Esposende
Cerimónia Comemorativa do Dia da Escola, na Escola de Ciências da Saúde da Universidade do
Minho
Sessão de Homenagem em Professor Pinto da Costa, no Salão Nobre ICBAS
Sessão de Abertura do 1º Encontro ACES Porto Oriental, na Escola de Hotelaria e Turismo do
Porto
7as Jornadas de Actualização em Doenças Respiratórias do Norte em MGF, na Hotel Ipanema
Porto
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Dia

Representações

10

Apresentação do livro «O Centro de Saúde Mental de V.N. de Gaia», na SRNOM

11

Sessão Oficial de Abertura das XI Jornadas Internacionais de Medicina Física e de Reabilitação,
no Porto Sheraton Hotel

11

Cerimónia de Abertura do 4º Encontro das USF, no Orfeão de Santa Maria da Feira

13
17
17
18

Intervenção sobre «Formação médica contínua e recertificação» no Congresso Nacional da
Associação Portuguesa de Urologia, no Centro de Congressos do Algarve - Vilamoura - Tivoli
Marina Hotel
Sessão de Abertura do Encontro do Internato de MGF da Zona Norte, no Pavilhão Multiusos de
Braga
Sessão «Futuro do Internato» no âmbito do Encontro do Internato de MGF da Zona Norte, no
Pavilhão Multiusos de Braga
Mesa de Abertura da Cerimónia de Comemoração dos 25 anos da Associação Alzheimer, na
SRNOM

18

Cerimónia Comemorativa do Dia Nacional da Luta Contra a Dor, no Hotel HF Ipanema Porto

18

Apresentação do livro «Os Presidentes da Câmara Municipal do Porto (1822-2013)», no Salão
Nobre dos Paços do Concelho

18

Recital de Poesia do Dr. Emílio Gonçalves, na SRNOM

19
19
19
22
22
23
24
30

Sessão de Abertura do Meeting de Empregabilidade e Empreendedorismo em Medicina
(ME2MED), na Aula Magna da FMUP
Orador no Meeting de Empregabilidade e Empreendedorismo em Medicina - Prelecção: Futuro
do emprego médico em Portugal, na Aula Magna da FMUP
Encontro de Outono da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos, no Convento
de Arouca
Sessão Solene de Instalação dos Órgãos do Município do Porto, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho
Apresentação do livro «Acesso à informação de Saúde (1º Colóquio)», na Assembleia da
República
Participação no Programa Sociedade Civil sobre o tema «Como poupar nos medicamentos», na
RTP Porto
Conferência Cancro Gástrico promovida pelo Conselho Distrital de Viana do Castelo, na Sede
do Distrito Médico de Viana do Castelo
Assinatura do Protocolo de Colaboração no âmbito do SINAS, na ERS
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Novembro

Dia

Reuniões

4

Reunião de CRN, na SRNOM

6

Reunião de médicos no âmbito da candidatura a Bastonário do Prof. Doutor José Manuel Silva,
na SRNOM

7

Reunião com ACSS sobre «Internatos Médicos», na ACSS

8

Reunião de CNE, na OM Lisboa

11

Reunião com Eng. Victor Coelho sobre a instalação da APP Health Push, na SRNOM

12

Visita ao Serviço de Urgência do CHEDV

14

Reunião com Direção da ARS Norte - Dr. Rui Cernadas e Dr. Ponciano Oliveira sobre a
Acumulação de Funções entre o sector privado e público, na SRNOM

15

Assembleia Geral da Associação Médica Mutualista, na SRNOM

20

Reunião do Conselho Consultivo do INFARMED (em representação do Bastonário), no
INFARMED

22

Reunião com delegação de médicos angolanos em formação na FMUP, na SRNOM
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Dia

Representações

4

Sessão de Abertura do VIII Mostrem, na SRNOM

7

Sessão de Abertura das Jornadas de Urologia do Norte em MGF, no Hotel Ipanema

7
7
8
8

Mesa Redonda «Hiperplasia Benigna da Próstata» inserida nas X Jornadas de Urologia do Norte
em MGF, no Hotel Ipanema
Conferência «A Formação Médica. O Papel da Ordem dos Médicos» inserida nas X Jornadas de
Urologia do Norte em MGF, no Hotel Ipanema
Conferência «A responsabilidade disciplinar dos médicos. A regulação da Ordem dos Médicos»
inserida nas X Jornadas de Urologia do Norte em MGF, no Hotel Ipanema
Sessão / Debate: Orçamento de Estado 2014 - Impacto para a Saúde | A Visão dos Médicos, OM
Lisboa

9

Jantar Solidário a favor da AMI, nas Caves Taylors

11

Cerimónia de Abertura do XXV Encontro Internacional de Cirurgia, no Hotel Tiara

14

Sessão de Abertura das 1as Jornadas de Patologia Pulmonar Crónica, na SRNOM

15
18

Sessão de Encerramento da 1ªedição do Curso de Infecção Associada à Prestação de Cuidados
de Saúde (IACS), na Escola Superior de Biotecnologia
Cerimónia de Investidura do Reitor, Prof. Doutor António M. Cunha, no Salão Medieval da
Reitoria da UM

21

Sessão de Abertura do Congresso APTFeridas (em representação do Bastonário), na EXPONOR

22

Sessão de Abertura das V Jornadas de Oncologia do CHEDV, no INATEL Santa Maria da Feira

22

Cerimónia de Abertura do 17º Congresso Nacional de Obesidade, no Hotel Porto Palácio

23

Sessão de Abertura do VIII Congresso da FNAM, no Hotel D. Luís Coimbra

24

Cerimónia do Juramento de Hipócrates do Distrito Médico de Braga, no Theatro Circo

28
28
29
29
29

Sessão Solene de Abertura do Fórum Clínico "Para Além da Contratualização" do ACES
Espinho/Gaia, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho
Cerimónia do Juramento de Hipócrates da SRS-OM, na Aula Magna da Reitoria da Universidade
de Lisboa
Sessão Inaugural do 14º Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, no Hotel
Tiara Park
Sessão de Abertura da 1ª Reunião de Pediatria e Obstetrícia do CHP (em representação do
Bastonário), no Auditório Prof. Alexandre Moreira – CHP
Sessão com Dr. Bagão Félix promovida por SRNOM/Associação dos Médicos Católicos/AEFMUP,
na SRNOM

30

Sessão de Abertura das 1as Jornadas Médicas de Cuidados Continuados, na SRNOM

30

Cerimónia do Juramento de Hipócrates da SRC-OM, no Auditório dos HUC
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Dezembro

Dia

Reuniões

3

Reunião entre a ACSS e a OM, na ACSS

3

Reunião do CRN, na SRNOM

7

Festa de Natal da SRNOM

12

Eleições para os Corpos Gerentes da OM – Triénio 2014/2016

16

Reunião com Direção do ACES Porto Oriental, no ACES Porto Oriental

17

Reunião da Comissão Eleitoral Nacional, na OM Lisboa

18

Reunião do CRN, na SRNOM

20

Reunião de trabalho com a Direção da ERS no âmbito do Protocolo SINAS, na ERS

20

Reunião da União Médica Mutualista, na SRNOM

27

Reunião sobre «Pagamento pelo desempenho e suplementos remuneratórios das USF's modelo
B», na SRNOM

Dia

Representações

1

Cerimónia do Juramento de Hipócrates da SRNOM, na Casa da Música

16

Distinção do Prof. Doutor António Ferreira com a Comenda da Ordem do Mérito, na Aula Magna
FMUP

16

Jantar de Natal da SRNOM

19

Apresentação da APP «Health Push» (Tabela TNVROM), na SRNOM
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2. Eventos estruturantes, políticos, formação
Já como referido anteriormente no decorrer do ano 2013 o CRN desempenhou uma atividade politica, técnica e científica
na área da Saúde incisiva. Foi dado assim, cumprimento a um dos objetivos, ou seja, de promover a existência de uma
agenda política ativa que englobasse todas as matérias essenciais para a Saúde e para os Médicos.
Em face do exposto, salientam-se alguns destes momentos que foram relevantes no decorrer do ano em análise:

Inauguração da sede do Distrito Médico de Viana do Castelo.
Foi um momento de particular relevância para a SRNOM sendo o resultado de um projeto iniciado em 2010 com a
aquisição do imóvel, situado na Rua da Bandeira. Após dois anos de obras de requalificação, o novo edifício tornou-se
num espaço multifuncional com capacidade para acolher conferências, palestras, ações de formação, eventos culturais e
de lazer. Além disso, a sede distrital está preparada para proporcionar um conjunto de serviços administrativos à
comunidade médica do Alto Minho, até aqui apenas disponíveis na sede regional, na cidade do Porto.
A inauguração teve lugar no dia 22 de junho e contou com a presença dos membros do Distrito Médico de Viana do
Castelo, do bastonário da Ordem dos Médicos e do presidente do Conselho Regional do Norte, entre outros. Durante a
cerimónia foi ainda possível usufruir de algumas tradições minhotas, tendo sido inaugurada uma exposição de pintura do
Centro Cultural do Alto Minho, realizada uma degustação de vinhos pela Confraria do Vinho Verde, bem como a uma
atuação da banda de gaiteiros da Fundação Maestro José Pedro.

Inauguração do Centro de Convívio da SRNOM - Casa Luz Soriano
No dia 21 de Setembro de 2013, deu-se a inauguração do Centro de Convívio da SRNOM - Casa Luz Soriano. Este novo
espaço, resultou da reconversão de um edifício contíguo à Casa do Médico e destina-se a ser um espaço de lazer e de
convívio multigeracional. O edifício inclui diversas estruturas de apoio, especialmente vocacionadas para os médicos
seniores, nas quais se pretende proporcionar atividades culturais e recreativas, bem como serviços de medicina,
reabilitação e manutenção física. É constituído por um ginásio, uma biblioteca, gabinetes de apoio médico e enfermagem
e salas de convívio.
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A Bioética e os Médicos, Ontem e Hoje - Sessão Temática
Os princípios fundadores da Bioética e as suas implicações no exercício da medicina foram motivo de reflexão no dia 6 de
Abril no Centro de Cultura e Congressos numa sessão organizada pelo Núcleo de História da Medicina da Ordem dos
Médicos.

Assembleia Regional Ordinária da SRNOM
No dia 15 de Abril deu-se a discussão e aprovação do Plano de atividades da SRNOM previsto para o ano 2013 e seu
respetivo orçamento, bem como Relatório e Contas da SRNOM relativo ao ano 2012.

13ª Feira da Saúde – Normédica
A SRNOM esteve presente entre o dia 9 e 12 de Maio na 13ª Feira da Saúde organizada na Exponor. Esta participação teve
por objetivo estreitar a ligação com a comunidade médica e divulgar os principais serviços e equipamentos que a SRNOM
disponibiliza aos seus associados.

Reunião debate sobre a Defesa de Concursos Legais, Abertos a todos os médicos
No dia 12 agosto realizou-se na SRN uma reunião com cerca de 100 médicos onde foi debatido o despacho 8056-C/2013
e 10231-A/2013 (procedimentos de seleção restritos para contratação de pessoal médico).

Licenciamento das Unidades Privadas de Serviços de Saúde (UPSS)
No dia 25 de setembro a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos promoveu um debate a propósito do regime
legal de licenciamento das Unidades Privadas de Serviços de Saúde (UPSS). Esta legislação previa que todos as clínicas e
consultórios médicos fossem registados na Entidade Reguladora da Saúde até 30 de Setembro. No entanto, o processo
foi fortemente contestado pelos profissionais e pela Ordem, que esteve em negociações com o Ministério da Saúde para
a completa revisão dos diplomas.
O debate constituiu uma importante sessão de esclarecimento, contou com a presença de mais de 300 médicos e acabou
por antecipar um prolongamento do prazo de inscrição decretado pela tutela.

Reunião Geral de Colégios
A SRNOM acolheu o plenário dos Colégios de Especialidade da Ordem dos Médicos no dia 26 Setembro, onde se foi
essencialmente discutida a formação médica pós-graduada e a atribuição das idoneidades.
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Cuidados de Saúde Transfronteiriços
A OM, a FNAM e o SIM organizaram no dia 3 de outubro no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM o Debate Cuidados
de Saúde Transfronteiriços – Diretiva Europeia com a participação da Dra. Maria de Belém Roseira – Jurista, Deputada da
Assembleia da República e Presidente do Partido Socialista e do Senhor Prof. Doutor Álvaro Almeida – Diretor do Mestrado
em Gestão e Economia de Serviços de Saúde e Professor de Economia da Universidade do Porto.

A Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2011, relativa ao exercício dos direitos
dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, obrigará Portugal a colocar em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para lhe dar cumprimento até 25 de Outubro de 2013.
Assim foram discutidas questões como:
- Será que o nosso Sistema de Saúde está preparado para a aplicação prática da nova Diretiva?
- Será que para um país como Portugal a aplicação desta Diretiva pode acrescentar valor à Saúde e à Economia?
A sessão terminou com um concerto pela Orquestra do Norte «Música Ibérica», com Direcção do Maestro Ferreira Lobo.

MostrEM 2013
Mostra de Especialidades Médicas – Nos dias 4,5 e 6 de Novembro no Centro de Cultura e Congressos foram
apresentadas diversas sessões e workshops destinados aos médicos internos do ano comum com o objetivo de os apoiar
na escolha da sua especialidade.

Ética, Estado Social e Sustentabilidade
No dia 29 de Novembro no Centro de Cultura e Congressos deu-se a Conferência «Ética, Estado Social e Sustentabilidade».
Esta Conferência, cuja organização foi uma parceria entre a Associação dos Médicos Católicos Portugueses – Porto e a
Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, teve como oradores o Prof. Doutor António
Bagão Félix e o Dr. Filipe Anacoreta Correia.

Reunião entre a Ordem dos Médicos e a ACSS
O Conselho Regional do Norte participou no dia 3 de Dezembro numa reunião com a ACSS na qual foi discutida a
divulgação do Mapa de Vagas para ingresso no 1º Ano da Especialidade do Internato Médico. A ACSS ultrapassou o número
de vagas atribuídas pelo Conselho Nacional do Internato Médico e pela coordenação dos internatos na especialidade de
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Medicina Geral e Familiar, pelo que foi alertada pela OM para a não abertura de vagas em locais sem idoneidade, para a
exigência de uma formação de qualidade e para a necessidade de corrigir rapidamente esta irregularidade.

Convívios Científicos
A Secção Regional do Norte acolheu durante o ano 2013 uma série de Convívios Científicos organizados pela CMEP (Clinica
Médica do Exercício do Porto) em colaboração com médicos assessores do CRN. Os temas destas sessões foram:

01 Fevereiro “Stress e resposta hormonal” – Dr. Jaime Milheiro
08 Março “Exercício Clínico” – Prof. Doutor José Soares
05 Abril “Tratamento da estenose aórtica no idoso” – Dr. Vasco Gama
07 de Junho “Obesidade Infantil” – Prof. Doutora Carla Rego
11 de Outubro “Degenerescência macular“ – Dra. Paula Sepúlveda
15 de Novembro “Disfunção Eréctil” – Prof. Doutor Pedro Vendeira
06 de Dezembro “Doença de Alzheimer” – Prof. Doutor António Leuschner
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3. Eventos Institucionais, Lúdicos, Solidários da SRNOM

Homenagem ao Prof. Daniel Serrão

No dia 13 de Abril no Centro de Cultura e Congressos a Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e a fundação
Mestre Adelino Ângelo homenagearam uma ilustre personalidade da medicina do nosso tempo, o prof. Daniel Serrão. A
cerimónia teve como pano de fundo apresentação de um retrato de Daniel Serrão assinado por Adelino Ângelo e que foi
doado à SRNOM.

Dia do Médico

A Secção Regional do Norte realizou, no dia 18 de Junho de 2013, o Dia do Médico. Neste dia foram Homenageados os
médicos com 25 e 50 anos de carreira e foi atribuído o Prémio Daniel Serrão.
Para assinalar esta data, a SRNOM criou o prémio, “Daniel Serrão”, destinado a galardoar o Médico, licenciado numa das
três Escolas Médicas do Norte que, no ano anterior ao da atribuição do prémio, tenha obtido a mais elevada classificação
de licenciatura. Este ano o prémio foi atribuído à Dra. Ana Catarina Pinho Gomes.
Com o intuito de promover o reencontro entre antigos colegas de curso, foram atribuídas Medalhas Evocativas aos
médicos que completaram 25 e 50 anos de inscrição na Ordem dos Médicos, que este ano foram cerca de 350 médicos.

Festa de S. João

A Secção Regional Norte realizou, à semelhança dos anos anteriores a festa de São João.
A cerimónia envolveu o jantar típico de São João, a música tradicional e o fogo-de-artifício e contou com a presença de
cerca de 300 pessoas.
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Festa de Natal para as Crianças

A Festa de Natal realizou-se no dia 8 de Dezembro no Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da SRNOM.
Mantiveram-se as três festas durante o dia (10.00h, 14.00h e 17.00h), tendo tido a presença de cerca 900 crianças com
idades compreendidas entre os 2 e os 12 anos.

Na terceira festa estiveram ainda presentes as crianças do Centro de Acolhimento Temporário do Campo Lindo, como já
vem sendo habitual nos últimos anos.

Cada festa iniciou-se com o discurso do presidente da SRNOM, seguida de um teatro infantil "O GRAND CHEF" (Na véspera
de Natal, os palhaços estavam a preparar um belo bolo de Natal … mas nem tudo correu bem…) e da Atuação dos
Momentum Crew com Dança Hip Hop.

Terminando o espetáculo, todos os artistas circenses entraram no salão nobre e ajudaram a encaminhar as crianças para
a Galeria onde estes artistas, juntamente com as pinturas de faces, modeladores de balões, DG e coreografas,
completaram a festa.

Foram entregues os lanches a cada uma das crianças nas caixas individuais e os presentes, que foram livros e jogos
adequados à respetiva faixa etária.
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Juramento de Hipócrates

No dia 24 de Novembro realizou-se pela primeira vez o Juramento de Hipócrates em Braga, destinado essencialmente aos
jovens médicos licenciados pela Universidade do Minho. Assim, a cerimónia decorreu no Theatro Circo, iniciando-se com
um pequeno apontamento musical por Quarteto de Cordas (instrumentistas da Orquestra Sinfónica do Porto) constituído
por 2 violinos, 1 viola e 1 violoncelo. Foi interpretado o Quarteto para Cordas nº 12, em Fá Maior, Opus 96 de Antonin
Dvorak.

De seguida foi dado início à cerimónia institucional com discursos de abertura do Presidente do Conselho Distrital de
Braga, Dr Jaime Rocha e do Presidente do Conselho Regional do Norte, Dr. Miguel Guimarães

Foi lido o Juramento de Hipócrates por todos os médicos presentes e entregues as Cédulas Profissionais aos cerca de 110
médicos recém-licenciados.
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No dia 1 de Dezembro realizou-se o Juramento de Hipócrates 2013, mais uma vez na Sala Suggia, da Casa da Música.
Os médicos recém-formados foram convidados a assistir a um concerto de jazz pela Orquestra Jazz de Matosinhos com
direção musical de Carlos Azevedo que teve o seguinte programa:
Along Came Betty (Benny Golson; Arranjo: Quincy Jones)
On Green Dolphin Street (Washington/Kaper; Arranjo: Michael Abene)
Hoe Down (Oliver Nelson)
Groove Merchant (Thad Jones)
All of Me (Marks/Simons; Arranjo: Thad Jones)
Sound Piece for Jazz Orchestra (Oliver Nelson)
Barbara’s Theme (Gerry Mulligan)
American Express (Bob Brookmeyer)

De seguida foi dado início à cerimónia institucional com discursos de abertura do Presidente do Conselho regional do
Norte, Dr. Miguel Guimarães e do Bastonário da Ordem dos Médicos. Prof. Dr. José Manuel Silva.

Foi lido o Juramento de Hipócrates por todos os médicos presentes e entregues as Cédulas Profissionais aos cerca de 500
médicos recém-licenciados.
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4. Eventos Culturais

Ao longo do ano 2013 o Centro de Cultura e Congressos da SRNOM apresentou mais uma vez uma oferta cultural vasta e
abrangente aos diversos setores da cultura como a literatura, a música, o cinema, a pintura, a fotografia e a escultura.

4.1. Exposições

01 a 22 Fev – Exposição de Escultura de Óscar Luís Relva Rodrigues
15 a 28 Fev – Exposição de Pintura e Escultura de Miguel Oliveira

01 a 21 Mar – Exposição de Pintura de Elisabete Sena e Helena Vilas Boas

01 a 21 Mar – Exposição de Pintura de Ana Paula Robles

25 Mar a 14 Abril – Exposição de Pintura e Escultura de Rosa Pereira

13 a 20 de Abril – Exposição de Pintura do Mestre Adelino Ângelo

03 a 24 de Maio – XI Exposição Arte Médica, Inauguração dia 03 e Sessão de Encerramento dia 24, com concerto pela
Orquestra D´Ouro Ensemble

31 de Maio a 21 de Junho – V Exposição Arte Fotográfica, Inauguração dia 31 e Sessão de Encerramento no dia 21 com
mesa redonda sobre o tema: “Cor e Luz na interpretação da Imagem – Tradução Cerebral”

09 Maio – V Workshop de Fotografia

01 a 15 Julho – Exposição de Pintura e Desenho de Elisabeth Martins Leite
01 a 20 Julho – Exposição de Pintura de Aluízio Loureiro
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06 a 20 Set – Exposição de Pintura de Ana Paula Silva Pedro e Luís Rebelo

13 a 29 Set – Exposição de Fotografia “Cem fotografias de Portugal há cem anos. Realidades, Vidas, Costumes. Luzes e
Sombras”, de Jorge Marçal da Silva apresentada por Manuel Mendes Silva

04 a 25 Out – Exposição de Pintura de Roberto Chichorro

11 a 25 de Out – Exposição de Fotografia “Prelúdio para um Museu” pelo Hot Club de Portugal, seguido de um concerto
por Combo HCP

08 a 29 Nov – Exposição de Pintura e Escultura de Pedro Guimarães

4.2. Concertos

Realizou-se o 3º Ciclo de Jazz em parceria com a Escola de Jazz do Porto. Este ciclo foi constituído por 6 concertos.

22 Março – 3.º Ciclo de Jazz – Quarteto Clara Buser
12 Abril – 3.º Ciclo de Jazz – Wayne Shorter
26 Abril – 3.º Ciclo de Jazz – Blue Note
10 Maio – 3.º Ciclo de Jazz – Charlie Parker
07 Junho – 3.º Ciclo de Jazz – Cole Porter
14 Junho – 3.º Ciclo de Jazz – Lee Morgan

24 Janeiro – Concerto de Canto e Piano por Francisco Pina, Sofia Pina e Pedro Cardoso

24 Maio – Concerto pela Orquestra D’Ouro Ensemble no âmbito do encerramento da XI Exposição Arte Médica

26 a 30 Maio – 1.º Master de Canto Lírico da soprano Elisabete Santos
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30 Maio – Concerto Final - 1.º Master de Canto Lírico da soprano Elisabete Santos

30 Junho – Concerto didáctico-pedagógico pela Orquestra do Norte (Johannes Brahms – Concerto n.º 1 para piano e
orquestra em Ré menor)

19 Julho - Concerto de Verão nos Jardins da SRNOM pela Orquestra do Norte (Wagner e Verdi, 200 anos)

03 Outubro – Concerto de Outono pela Orquestra do Norte “Música Ibérica”

11 Outubro – Concerto por Combo do Hot Club de Portugal no âmbito da inauguração da Exposição de Fotografia ”
Prelúdio para um Museu”

23 Outubro – Concerto de Jazz com Barros Veloso (piano), Manuel Jorge Veloso (bateria), Bernardo Moreira (contrabaixo),
Diogo Duque (trompetista), Ricardo Toscano (saxofone) e Jeffery Davis (vibrafone)

24 Novembro-Concerto didáctico-pedagógico pela Orquestra do Norte “ Ao Encontro de Felix Mendelssohn”
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4.3. Conferências e Lançamento de Livros

19 Janeiro – Lançamento dos livros “VGM/ O Génio da minha geração” da autoria de Miguel Veiga, e “Visto da Margem
Sul do Rio o Porto”, da autoria de Vasco Graça Moura
22 Fevereiro – Lançamento do livro “A Modernização da Medicina Portuense nos séculos XIX e XX – Da sangria aos
transplantes”, da autoria de António Coimbra
27 Fevereiro – Lançamento do livro “Camilo Castelo Branco – Por Terras de Barroso e Outros Lugares”, da autoria de
Bento da Cruz
28 Fevereiro – Lançamento do livro “Gestão em Saúde em Portugal – Uma Década Perdida, da autoria de Mário Jorge
Carvalho
13 Abril – Homenagem ao Professor Daniel Serrão pela SRNOM e Fundação Mestre Adelino Ângelo
20 Abril – Reunião do Clube de Portugal Alumni UB – Jornada Literária
23 Maio – Lançamento do livro “Guiné Mal Amada O Inferno da Guerra” da autoria de António Ramalho Almeida
28 Setembro – Lançamento do livro de poesia “ Peças de um Puzzle Invertido” da autoria de Luís Fonseca
10 Outubro – Lançamento do livro “O Centro de Saúde Mental de Vila Nova de Gaia” da autoria de Jaime Milheiro
17 Outubro – Sessão Literária sobre Armando Pinheiro (Médico, Escritor, Poeta)
18 Outubro – Recital de Poesia por Emílio Gonçalves
16 Novembro – Lançamento do livro “Perturbações da Personalidade Narcísica e Sexualidade” da autoria de Patrícia
Ribeiro
23 Novembro – Lançamento do livro “A Ampulheta e o Tempo” da autoria de Elisagabriel
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4.4. Cinema

Durante o ano 2013 realizou-se o 4.º Ciclo de Cinema - “Com o Amor às Voltas pelo Outono Fora”. Sete filmes, sete
tramas às voltas com o amor entre as muitas outras coisas que fazem o grande cinema

19 Setembro - 4.º Ciclo de Cinema “O Amor às Voltas pelo Outono Fora”
Morte a Venezia – Luchino Visconti, 1971
27 Setembro - 4.º Ciclo de Cinema “O Amor às Voltas pelo Outono Fora”
Days of Heaven – Terrence MalicK, 1978
10 Outubro - 4.º Ciclo de Cinema “O Amor às Voltas pelo Outono Fora”
Der Himmel Uber Berlin – Wim Wendres, 1987
31 Outubro - 4.º Ciclo de Cinema “O Amor às Voltas pelo Outono Fora”
The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover – Peter Greenaway, 1989
07 Novembro - 4.º Ciclo de Cinema “O Amor às Voltas pelo Outono Fora”
Wild at Heart – David Lynch, 1990
21 Novembro - 4.º Ciclo de Cinema “O Amor às Voltas pelo Outono Fora”
Dracula – Francis Ford Coppola, 1992
29 Novembro - 4.º Ciclo de Cinema “O Amor às Voltas pelo Outono Fora”
Trois Couleurs: Rouge – Krzysztof Kieslowski, 1994

Como balanço total quantitativo temos assim:





Exposições de pintura, escultura, fotografia, etc. - 15
Concertos - 16
Conferências e Lançamentos de Livros - 13
Sessões de Cinema - 7
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5. Recursos Humanos e Formação Profissional

Para o ano 2013 foi definido um plano de formação profissional essencialmente nas áreas de atendimento e comunicação
com os médicos.
Assim, no 2º trimestre do ano Realizou-se o curso de formação de “Inteligência Emocional” para 5 colaboradores.
O curso foi ministrado pelo CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas e teve como objetivos:
- Identificar as emoções;
- Construir um perfil individual;
- Realizar mudanças positivas em si e nos outros;
- Utilizar as competências emocionais da resolução de conflitos.

O curso teve o seguinte conteúdo programático:

I. Inteligência Emocional: Reconhecer e Gerir as Emoções
As emoções conhecê-las para as controlar.
O impacto da inteligência Emocional na Gestão da Vida Pessoal e Profissional

II. Autodiagnóstico, Autoconfiança e Autorregulação
Implicações e desenvolvimento da autoconsciência emocional
As competências emocionais-chave: reconhecer para desenvolver
Autoavaliação
Autorregulação
Autodomínio e Autoconfiança

III. A comunicação Assertiva e a Capacidade de Empatizar
O conhecimento dos outros e capacidade de empatizar
Competências comunicacionais facilitadoras das transferências interpessoais
A importância do uso de assertividade

IV. A Inteligência Emocional e a Criatividade na Capacidade de Comunicar
A mais-valia da Inteligência Emocional na habilidade de comunicar
Desenvolvimento de competências emocionais nas relações com os outros
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6. Gestão documental/expediente

6.1 Digitalização dos processos individuais dos médicos

Na sequência da aposta da SRNOM na modernização dos procedimentos administrativos ficou concluído no decorrer do
ano 2013 a digitalização de toda a documentação individual dos médicos que constava do arquivo.

Assim, foram digitalizadas cerca de 15.000 pastas que foram introduzidas na base de dados, conseguindo-se com esta
integração uma maior eficiência e rapidez na resposta às solicitações dos médicos.

A tecnologia utilizada na digitalização permitiu uma qualidade de visualização do documento semelhante à do documento
original.

Também ao nível da segurança esta digitalização é francamente benéfica para a instituição, pois o processo assegura uma
total confidencialidade dos dados individuais dos médicos e garante que os processos estão perfeitamente seguros
(protegidos de incêndios, inundações, deterioração pelo tempo, etc).

6.2 Gestão documental - balanço

O número de documentos recebidos diariamente ao longo do ano manteve-se muito elevado e diversificado, tal como os
números abaixo apresentados revelam.
Durante o ano 2013 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 informação várias,
documentos destinados ao Conselho Disciplinar Regional, pedidos de patrocínio científico, pedido 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 CNE, pedidos de aluguer de espaços e de serviços vários do CCC, etc.
A monitorização dos processos manteve-se como prioridade, sendo o balanço quantitativo o seguinte:
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Documentos rececionados e digitalizados na sede - Total anual de 4078 documentos, o que corresponde a cerca de 340
documentos por mês. Este número teve um acréscimo de 15% face ao ano anterior, que por sua vez já tinha tido um
acréscimo de 25% no ano anterior, o que revela uma cada vez maior proximidade dos médicos com a SRNOM.

Pedidos de Espaço no CCC - Total anual de 160 documentos;

Tarefas atribuídas aos funcionários via sistema de gestão documental - Total anual de 2.144;

Correspondências de saída (não inclui informações e divulgações de caracter geral aos médicos) - Total anual de 6.003
documentos que se distribuíram por ofícios, fax e emails.
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7. Gabinete de Comunicação
Neste ano, a página Nortemédico teve um acréscimo de cerca de 62%, relativamente ao final de 2012, na rede social
Facebook tendo atingindo os 2571 “seguidores”.

Foram divulgadas notícias de foro médico nos seguintes meios de comunicação:
Ver Anexo 1

 Grande Porto – Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães “Um caminho pouco sustentável” – 15-02-2013;
Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães “Serviço Nacional de Saúde (SNS): Liberdade de Escolha e
Concorrência" – 19-04-2013; Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães “Desqualificação e Dignidade dos
Médicos" – 10/05/2013; Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães “A Norte não há mais espaço para mais
cortes na saúde" – 17/05/2013; Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães “Cuidados de saúde
transfronteiriços" – 09-08-2013; “SRNOM diz que Concurso é ilegal" – 16/08/2013; “Médicos e farmácias em
guerra devido à opção de medicamentos" – 06/09/2013; Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães “Chequegenérico” – 27-09-2013; “Ordem dos Médicos debateu licenciamento dos privados” – 27-09-2013; Entrevista
do Dr. Miguel Guimarães “Governo continua a penalizar os médicos” – 11-13.
 Porto Canal – “Médicos-Fantasma” – 05-01-2013, “Polémica Racionamento de Medicamentos” – 06-01-2013,
“Dr. Miguel Guimarães reitera críticas à falta de equidade no acesso à saúde” – 10-01-013, “Hospitais
Denunciados” – 05-02-2013, “Estudo Serviço Nacional de Saúde” – 12-02-2013, “Mais Portugueses nos
Médicos de Família” – 18-02-2013, “Enfermeiro de Família” – 03-03-2013, “Médicos com incentivos para
Cirurgias” – 27-03-2013; “Ordem dos Médicos considera inaceitável que director acumule sete
especialidades” – 17-04-2013; Presença do Dr. Miguel Guimarães no programa “Concelhos e Negócios” –
21/05/2013; “Ordem acusa ARS Norte de racionar medicamentos e pressionar os médicos” – 22-05-2013,
“Reportagem sobre emigração médica” – 29-06-2013; “Ordem dos Médicos contesta racionamento nos IPO”
– 05-08-2013; Presidente do CRNOM denuncia troca de medicamentos nas farmácias – 18/09/2013; “Ordem
dos Médicos contesta racionamento nos IPO” – 05-08-2013; Presidente do “CRNOM denuncia troca de
medicamentos nas farmácias” – 18/09/2013; Reportagem “Futuros médicos receiam o desemprego” – 27-102013; Ordem dos Médicos critica despacho governativo – 03-11-2013; Ordem dos Médicos rejeita atestados
médicos passados por dentistas – 19-11-2013; Juramento de Hipócrates Braga 2013 – 26-11-2013; Queixas
dos doentes à Ordem dos Médicos estão a aumentar – 13-12-2013.
 RTP Informação – “Ordem dos Médicos vai divulgar erros dos Hospitais” – 22-02-2013.
 Jornal de Notícias – “Formação de centenas de médicos em risco" – 22-05-2013; “Médicos contestam posição
da ARS-N” – 30-05-2013; “Anestesistas contra fecho de camas no recobro do S. João" – 23-07-2013; “Médicos
querem revisão urgente da lei da prescrição” – 04-09-2013; “Risco de fecho para metade das clínicas
alternativas” – 04-09-2013.
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 Público – “Ordem dos Médicos considera que limitação de fármacos em idosos é pressão inaceitável” – 22-052013; “Médicos contra limite de medicamentos a idosos” (comunicado CNE) – 28-05-2013; “Desemprego deve
chegar à classe médica já em 2014” – 20-10-2013; “Apresentar queixa na Ordem dos Médicos pode vir a custar
102 euros” – 14-12-2013; Artigo de Opinião do Dr. Miguel Guimarães “Mais disciplina, melhor medicina!” – 2812-2013.
 RTP – “Dr. Miguel Guimarães considera absurda a recomendação da ARS Norte” – 17-05-2013; Presença do Dr.
Miguel Guimarães no programa “Sociedade Civil” – 31-05-2013; “Emigração atrai médicos portugueses” – 2906-2013; “Anestesistas em greve no Hospital São João” – 22-07-2013; Restrição de medicamentos nos IPO
(Participação Dr. Martins Soares) – 05-08-2013.
 Vida Económica – Entrevista Miguel Guimarães “Criação do enfermeiro de família tem como único objectivo
poupar dinheiro” – 05-07-2013 “Ordem dos Médicos contesta limite para medicamentos a idosos” – 31-052013; “Miguel Guimarães, presidente da secção regional norte da ordem dos médicos, considera “baixas”
fraudulentas devem ter penalizações mais agravadas” – 21-06-2013; Artigo de Opinião do Dr. Miguel
Guimarães “Prescrição por DCI: razão antes do tempo" – 28-06-2013; “Farmácias estão a vender os
medicamentos mais caros aos doentes” – 27-09-2013.
 Antena 1 – “Médicos pedem revisão da lei da prescrição por DCI" – 04-09-2013
 Rádio Nova – “Miguel Guimarães defende revisão da prescrição por DCI” – 03-09-2013
 SIC – Cirurgias adiadas no Hospital São João – 22-07-2013
 TVI – Anestesistas do Hospital São João recusam fazer horas extraordinárias – 22-07-2013

 Braga TV – “Theatro Circo acolhe pela primeira vez a cerimónia do Juramento de Hipócrates" – 15-11-2013
 Correio da Manhã – “Ordem dos Médicos - Processos" – 16-11-2013
 Correio do Minho – “Médicos formados na UMinho fazem juramento no Theatro Circo” – 18-11-2013
 Diário de Notícias – “Mais de mil jovens juram a lei de Hipócrates" – 02-12-2013
 Diário do Minho – “Theatro Circo acolhe Juramento de Hipócrates” – 17-11-2013

Comunicados
Reportagem da TVI de 11-11-2013 - “Desviados - a promiscuidade entre o Público e o Privado no SNS”
A 15 de Novembro o Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos emitiu um Comunicado referente a uma
reportagem divulgada pela estação de televisão TVI, sobre o alegado desvio de doentes do sector público para o sector
privado de saúde.
Ver Anexo 2

Do referido Comunicado surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação:
Ver Anexo 3
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Diário Digital – “Ordem defende processos disciplinares para médicos que desviaram doentes” – 18-11-2013;
Jornal de Notícias – “Ordem dos Médicos quer punir desvio de doentes” – 16-11-2013;
Porto Canal Online – “Ordem defende processos disciplinares para médicos que desviaram doentes” – 18-112013;
RCM Pharma – “Ordem defende processos disciplinares para médicos que desviaram doentes” – 18-11-2013;
Sol Online – “Ordem defende processos disciplinares para médicos que desviaram doentes” – 18-11-2013.

Notas de Imprensa
Ver Anexo 4



Greve de Médicos de Anestesiologia no Hospital de Braga



Visita ao Serviço de Urgência do CHEDV



Dia do Médico celebrado na Ordem dos Médicos



Inauguração da Sede do Distrito Médico de Viana do Castelo



Debate - Licenciamento das Unidades Privadas de Serviços de Saúde



Juramento de Hipócrates – Braga e Porto



Eleições para a Ordem dos Médicos no dia 12 de Dezembro



Recuo na suspensão ao pagamento de incentivos nas USF
Ver Anexo 5

Da referida Nota de Imprensa surgiram as seguintes notícias nos meios de comunicação:
Ver Anexo 6



Correio da Manhã – “Ministério da Saúde teve bom senso" – 30/12/2013



Diário de Notícias – “Ordem satisfeita com recuo” – 30-12-2013



Jornal i – “Ordem dos Médicos aplaude recuo do ministro da Saúde” – 30-12-2013

Outros Assuntos
Ver Anexo 7

Qualidade & Inovação – “Miguel Guimarães, presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, analisa o
setor da Saúde em Portugal” – 28-05-2013; “Entrevista Dr. Miguel Guimarães – SNS em Análise” – 08-08-2013
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Neste ano foram, igualmente, divulgados eventos decorridos na SRNOM nos meios dos comunicação, entre os quais:
























Agenda Viral – Divulgação da 1ª Sessão do 3º Ciclo de Jazz
Boas Notícias - Divulgação da exposição de Elizabete Sena e Helena Vilas Boas
Casa-Museu Abel Salazar – Divulgação da Homenagem ao Prof. Doutor Daniel Serrão
Correio da Manhã – Divulgação do Prémio Daniel Serrão
Cultura Online – Divulgação da Exposição de Óscar Rodrigues
ECultura – Divulgação da exposição de Óscar Rodrigues
Entrada Livre - Divulgação da 1ª Sessão do 3º Ciclo de Jazz
Escape – Divulgação da exposição de Óscar Rodrigues
Grande Porto – “Graça Moura e Miguel Veiga na Secção Regional da Ordem dos Médicos”, Divulgação da
exposição de Óscar Rodrigues, divulgação da exposição de Elizabete Sena e Helena Vilas Boas e divulgação da
exposição de Paula Robles; Ordem dos Médicos homenageia Daniel Serrão; Divulgação da exposição da Rosa
Pereira; Divulgação do 3º Ciclo de Jazz; Divulgação do 3º Ciclo de Jazz; Divulgação da XI Arte Médica; Divulgação
do concerto didáctico-pedagógico com a Orquestra do Norte; Divulgação do 4º Ciclo de Cinema
Guia Lazer - Divulgação da 1ª Sessão do 3º Ciclo de Jazz
Jornal de Notícias – Homenagem a Vasco Graça Moura, “Graça Moura revela segredo sobre Rio”, divulgação da
exposição de Óscar Rodrigues, divulgação da exposição de Elizabete Sena e Helena Vilas Boas e divulgação da 1ª
Sessão do 3º Ciclo de Jazz; Reportagem sobre a Homenagem ao Prof. Doutor Daniel Serrão; Divulgações do 3º
Ciclo de Jazz; Divulgação da exposição de fotografia de Jorge Marçal da Silva; Divulgação do primeiro filme do
Ciclo de Cinema; Divulgação da exposição do Hot Club de Portugal na SRNOM; Divulgação da exposição “Nas
minhas mãos” de Pedro Guimarães
O Primeiro de Janeiro – Divulgação do concerto didáctico-pedagógico com a Orquestra do Norte
Porto Alive – Porto Canal – Presença do Prof. António Coimbra na divulgação da apresentação do livro "A
Modernização da Medicina Portuense nos Séc. XIX e XX"; Reportagem sobre a XI Arte Médica
Público - Divulgação da exposição de Paula Robles; Divulgações do 3º Ciclo de Jazz; Divulgação da exposição de
fotografia de Jorge Marçal da Silva
Site TMN – Divulgação da exposição de Óscar Rodrigues
Time Out Porto – Divulgação da 1ª Sessão do 3º Ciclo de Jazz; Divulgação do 3º Ciclo de Jazz
Vida Económica – Divulgação da apresentação do livro “Gestão em Saúde em Portugal” de Mário Jorge Carvalho;
Divulgação da Homenagem ao Prof. Doutor Daniel Serrão; Reportagem sobre a Homenagem ao Prof. Doutor
Daniel Serrão; Divulgação concerto da Orquestra do Norte
Visão – Divulgação da exposição de Óscar Rodrigues e divulgação da exposição de Pintura e Escultura de Rosa
Pereira; Divulgação da exposição de Paula Silva e Luís Rebelo
VIVA Porto – Reportagem sobre a Homenagem ao Prof. Doutor Daniel Serrão; Divulgação do 4º Ciclo de Cinema
da SRNOM
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Foram enviados os seguintes Press Releases aos meios de Comunicação Social:
Ver Anexo 8

Janeiro


Exposição de Escultura de Óscar Rodrigues

Fevereiro






Apresentação do livro «A modernização da medicina portuense nos séculos XIX e XX»
Apresentação do livro «Camilo Castelo Branco por terras de Barroso e outros lugares»
Apresentação do livro “Gestão em Saúde em Portugal” de Mário Jorge Carvalho
Exposição de Elizabete Sena e Helena Vilas Boas
«Fragmentos» pela pintora Paula Robles

Março





Terceira edição do Jazz na Ordem
Quarteto Clara Buser abre 3º Ciclo “Jazz na Ordem”
Homenagem ao Prof. Daniel Serrão
Pintura e Escultura de Rosa Pereira

Maio






XI Exposição Arte Médica na SRNOM
Concertos de Jazz animam a Ordem dos Médicos Norte
V Exposição Arte Fotográfica
3º Ciclo Jazz na Ordem – Tributo a Charlie Parker
Encerramento de Master de Canto com Gala Lírica na SRNOM

Junho



Orquestra do Norte na SRNOM para concerto Didáctico-Pedagógico

Outubro


«Prelúdio para um museu» - Exposição Hot Club Portugal
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Novembro


Exposição «Nas minhas mãos» de Pedro Guimarães

Dezembro


Festa de Natal da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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8. Revistas Nortemédico

Revista nº 54, Janeiro a Março de 2013
Especial Nortemédico 54
Em destaque
Homenagem ao Professor Daniel Serrão: A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e a
Fundação Mestre Adelino Ângelo partilharam um “abraço colectivo” ao professor catedrático jubilado
da FMUP

Tribuna do CRN
Sustentabilidade do SNS: Em artigo de opinião, Miguel Guimarães alerta para as graves repercussões da
actual política de saúde e propõe caminhos alternativos
Liberdade de Escolha e Concorrência no SNS: O Presidente da CRNOM reflecte sobre as condições
necessárias à consagração do princípio da liberdade de escolha e concorrência no serviço público de
saúde
Posições públicas do CRNOM: Intervenções sobre os problemas no Hospital de Braga, a aplicação de
cortes na Saúde, a transição dos Clínicos Gerais para a especialidade de MGF e a polémica proposta dos
“enfermeiros de família”

Entrevista
André Luís e António Rui Barbosa: Os dirigentes da SRNOM abordam, em entrevista, as alterações
produzidas pelo Despacho n.º 13794/2012 no Sistema Integrado de Emergência Médica. A Ordem dos
Médicos mantém uma posição construtiva sobre esta matéria, mas entende que há ajustamentos que
devem ser realizados e atendidas as posições da Competência em Emergência Médica da OM

Artigos
Aconselhamento Fiscal: Rui Cabral e Armando Carvalho, consultores da SRNOM, esclarecem algumas
questões de natureza fiscal do OE 2013 e deixam conselhos úteis relativamente ao enquadramento da
actividade médica
História da Cirurgia Portuguesa: Biografia do Professor Doutor Álvaro Pinheiro Rodrigues
O Sangue e as suas metáforas
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Notícias
Assembleia Regional Ordinária da SRNOM: Relatório e Contas de 2012 aprovado por unanimidade e
com voto de louvor
Convívios Científicos: “Stress e resposta hormonal”, “Exercício Clínico” e “Tratamento da esteneose
aórtica no idoso” foram os primeiros temas em debate
“A Bioética e os Médicos”: Da tradição de Hipócrates à crise de valores, em sessão promovida pelo
Núcleo de História da Medicina da OM
“Gestão em Saúde em Portugal

- Uma década perdida”: Novo livro de Mário Jorge Carvalho

apresentado na SRNOM
“Palestra do Presidente do CRNOM na Universidade Católica: Miguel Guimarães abordou a
problemática da reutilização de dispositivos médicos de uso único
“Desenvolver Portugal. Que Estado queremos?”: Presidente do CRNOM participou em debate
promovido pelo LIPP e pela Plataforma de Cidadania
IV Jornadas de Factores de Risco e Orientações Clínicas em CSP: Perante uma plateia de jovens médicos
reunida na FMUP, Presidente do CRNOM apelou a um maior envolvimento nas estruturas associativas
“Sim ou não à liberdade de escolha?”: Conferência promovida pela FMUP mostrou que esta é uma
questão polémica, a necessitar de um aprofundado debate
Petição para a abertura do Centro de Reabilitação do Norte: Miguel Guimarães associou-se à iniciativa
promovida por Manuel Pizarro
“A modernização da medicina portuense nos séculos XIX e XX – Da sangria aos Transplantes”: Prof.
António Coimbra apresentou na SRNOM livro que reúne artigos publicados na revista “nortemédico”
A propósito de “ A modernização da medicina portuense nos séculos XIX e XX”: A apresentação da
Obra do Prof. António Coimbra, por Carlos Mota Cardoso (parte 1)

Cultura
“Conceitos em Redor da Ética”: Versos de Armando Pinheiro
III Ciclo de “Jazz na Ordem”: Quarteto Clara Buser e tributo a Wayne Shorter preencheram as duas
primeiras sessões
Concerto de Canto e Piano: Francisco Pina, Sofia Pina e Pedro Cardoso, num concerto intimista na Casa
do Médico
“Camilo Castelo Branco por Terras de Barroso e Outros Lugares”: Bento da Cruz, médico barrosão,
apresentou a sua obra na SRNOM
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“visto da margem sul do rio o porto”, de Vasco Graça Moura, e “VGM - o génio da minha geração”, de
Miguel Veiga: Antologia poética e livro de homenagem ao grande escritor portuense apresentados na
SRNOM
Objecto com histórias para contar: Exposição de Óscar Rodrigues
Organizando Caos: Exposição de Miguel Neves
“Fragmentos”: Exposição de Paula Robles
Em nome da amizade: Exposição conjunta de Helena Vilas Boas e Elizabete Sena
Rendição abstracta: Exposição de Rosa Pereira
“ Recobro”: “Tempos de crise”, na rubrica de Maia Gonçalves
3 livros, 3 discos: As sugestões de Jorge Nuno Pinto da Costa

Legislação
Diplomas mais relevantes publicados no primeiro trimestre de 2013
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Revista nº 55, Abril a Junho de 2013

Em destaque
Hospital de Braga: O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos tem tido um papel activo na
resolução de alguns dos casos mais polémicos em que esteve envolvida esta unidade de saúde

Tribuna do CRN
Prescrição por DCI: Comunicado do CNE alerta para a anarquia que se instalou com o novo modelo de
prescrição. E o Presidente do CRNOM publicou artigo sobre a matéria no “Vida Económica”
“Limites intoleráveis” ao tratamento dos idosos: Conselho Regional do Norte apresentou documento
no CNE de rejeição à proposta de limitação de fármacos para doentes com mais de 75 anos apresentada
pela ARS - Norte
Desqualificação pública dos médicos: Em artigo de opinião publicado no jornal Grande Porto, Miguel
Guimarães denunciou a sistemática publicação de notícias que visam atentar contra a credibilidade dos
médicos
Cortes na saúde: O Presidente do CRNOM alertou, em artigo de opinião, para o tratamento desigual que
é dado aos hospitais do Norte
“Baixas” fraudulentas: Em entrevista ao “Vida Económica”, Miguel Guimarães abordou a recente
polémica com os atestados médicos
Apoios da Indústria Farmacêutica: Médicos obrigados a comunicar apoios no site do Infarmed. A posição
da OM
Atestados Médicos no SNS: Parecer do CNE da Ordem dos Médicos
Licenciamento de clínicas e consultórios: Ordem dos Médicos debateu a aplicação da lei com a ERS e
com a ACSS
Carreiras Médicas: Concursos fechados considerados ilegais pelo Provedor de Justiça
Regras de Prescrição de Medicamentos: Inês Folhadela, consultora jurídica da SRNOM, esclarece…

Entrevista
Artur Osório: O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, recentemente eleito,
contesta a politização do sector público da saúde e defende que o Estado devia abrir a gestão das suas
unidades ao sector público da saúde e defende que o Estado devia abrir a gestão das suas unidades ao
sector privado em cerca de 80% dos casos. De fora ficariam apenas os grandes hospitais universitários e
centros de investigação
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Merlinde Madureira: A líder do Sindicato dos Médicos do Norte antecipa a realização da Próxima
Assembleia Geral da Federação Europeia de Médicos Assalariados (FEMS), que terá lugar no Porto no
próximo mês de Outubro

Artigo
Ética, Seriedade e Bom Senso – Diálogo comigo próprio: Fernando Reis Lima

Notícias
Dia do Médico: Nas comemorações do Dia do Médico, Ana Catarina Pinho Gomes recebeu o Prémio
Daniel Serrão 2012 e foram homenageados os médicos que completam 25 e 50 anos de inscrição na
Ordem
Digitalização de processos concluída: Mais um passo na modernização administrativa da SRNOM
Inauguração da sede de Viana do Castelo: O distrito médico de Viana do Castelo inaugurou as suas novas
instalações. A cerimónia contou com a presença do bastonário, do presidente do Conselho Distrital e do
presidente do Conselho Regional do Norte
São João na Ordem: A noite mais longa do ano levou muitas dezenas de convivas às instalações da
SRNOM
Normédica: A SRNOM marcou a presença na 13.ª Feira na Saúde, na Exponor
Clube Medmotard: O nascimento do projecto de um clube de mototurismo para a classe médica
GenÉtica: Apresentação do livro da autoria do Prof. Rui Nunes
“O Futuro do Jovem Médico”: I Congresso da AJOMED – Associação dos Jovens Médicos
“Processo clínico: Acesso e segredo médico”: Conferência da Amedijuris reflectiu sobre o quadro legal
e a segurança dos processos clínicos
Convívio Científico: Palestra sobre obesidade infantil com a Prof.ª Carla Rego
1.º ENIR: Conferência promovida pela CESPU destaca a importância da assinatura digital como factor
chave para uma informação mais segura
Conferência da Amedijuris: Internos de radiologia reuniram-se em congresso realizado na SRNOM
“Andrólogo Ibérico”: Dr. Adriano Pimenta homenageado em Espanha
“Prémio Sollari Allegro”: Serviço de Dermatologia do Hospital Santo António foi o prémio
“Insígnia Autonómica de Bons Serviços”: O reconhecimento do Governo da Madeira ao Dr. Pedro de
Moura Reis
José Reis Júnior: Primeiro aniversário do falecimento do médico Dr. José Reis Jr., pioneiro mundial da
Geriatria e Gerontologia e pioneiro da imprensa médica portuguesa
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Blueclinical Phase I: Inauguração de uma unidade de ensaios clínicos em voluntários saudáveis no Porto

Cultura
Arte Médica: XI Exposição dos artistas médicos decorreu de 3 a 24 de Maio
Exposição de Arte Fotográfica: Na V Exposição participaram 38 autores com mais de 60 trabalhos
Exposições de Pintura: Elizabeth Matos e Aluízio Loureiro apresentam-se nas galerias da SRNOM
Dia de Sant Jordi: A festa catalã foi apresentada na SRNOM
Concerto Didáctico-Pedagógico: Música para os mais pequenos, pela Orquestra do Norte
Gala de canto Lírico: Elisabete Matos encantou no encerramento de um master class
Concerto pela Orquestra do Norte: Alinhamento assinalou os 200 anos do nascimento de Wagner e Verdi
“Jazz na Ordem” – 3.º Ciclo: Tributos à Blue Note, Charlie Parker, Cole Porter e Lee Morgan encerram o
ciclo
Guiné Mal Amada – O Inferno da Guerra: Apresentação do livro de António Ramalho de Almeida
“A modernização da medicina portuense nos séculos XIX e XX” (cont): Carlos Mota Cardoso
“Recobro”: Graças e Desgraças Médicas

Legislação
Diplomas mais relevantes publicados no segundo trimestre de 2013

Revista nº 56, Julho a Setembro de 2013
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Em destaque
75.º Aniversário da Ordem dos Médicos: “75 anos a defender a Qualidade da Medicina Portuguesa”.
Cerimónia marcada pela apresentação do “Estudo de Evolução Prospectiva de Médicos no Sistema
Nacional de Saúde”, realizado pela Universidade de Coimbra

TRIBUNA DO CRN
Internos e serviço de urgência no CHEDV: CRNOM tomou posição sobre a comunicação normativa do
CA daquele Centro Hospitalar, no sentido de defender o cumprimento do Regulamento do Internato
Médico
O exercício do direito de opção pelo doente no modelo de receita médica: Ordem dos Médicos tomou
posição pública sobre a providência cautelar do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. E o
Presidente do CRNOM explicitou à comunicação social o que verdadeiramente está em causa nesta
polémica
Ministério da Saúde insiste nos concursos fechados: Ordem dos Médicos contestou despachos do
Secretário de Estado da Saúde: “inaceitável e desnecessário desprezo pelo Estado de Direito”. CRN
promoveu reunião nas instalações da SRNOM
Actividade profissional dos médicos internos: Parecer da consultora jurídica da SRNOM
Novo regime jurídico das convenções com o SNS: CNE enviou ao Ministro da Saúde o parecer da Ordem
dos Médicos sobre o projecto de decreto-lei
Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS): Ordem dos Médicos e ERS estabeleceram protocolo
de colaboração
Terapêuticas Não Convencionais: Ordem dos Médicos transmitiu ao Presidente da República as suas
críticas à Lei 111/XII/2.ª
Novo regime legal das 40 horas. Aplicação à Carreira Médica: Parecer do consultor jurídico da Ordem
dos Médicos
Acumulação de funções no sector público e privado: Parecer da consultora jurídica da SRNOM (a
propósito de um oficio do Centro Hospitalar do Porto)
Registo na ERS: Esclarecimento da consultora jurídica da SRNOM
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Entrevista
Presidente do CRNOM: Quando se aproxima um novo período eleitoral, Miguel Guimarães avalia o
trabalho realizado neste mandato
Pedro Pacheco: Presidente da comissão instaladora da União Médica Mutualista explica as
características e objectivos deste projecto inovador
Artigo
A morte do corpo. O corpo morto: Prof. Daniel Serrão
Longevidade – Oportunidade ou não?: Alberto Costa, coordenador do Conselho Nacional dos Cuidados
Continuados
Acta Médica Portuguesa: Relatório de Actividades, pelo Editor-Chefe, Rui Tato Marinho
O aumento desproporcionado do numerus clausus: José Amarante
Assinatura Digital – Nova Cédula Profissional da OM: Mais esclarecimentos

Notícias
Centro de Convívio – Casa Luz Soriano: Novo espaço da SRNOM foi inaugurado em 21 de Setembro
Gestão na Saúde: O Executive Master da Católica apresentado pelo seu coordenador e a opinião de
médicos que já o frequentaram
Licenciamento de consultórios e clínicas: A Legislação sobre o licenciamento das Unidades Privadas de
Serviços de Saúde foi objecto de debate na SRNOM. Poucos dias depois, o Ministério da Saúde anunciou
a prorrogação do prazo por mais 12 meses
Cuidados de Saúde Transfronteiriços: Debate na SRNOM sobre a aplicação da Directiva Europeia contou
com a presença da ex-ministra da Saúde Maria de Belém e do ex-presidente da ERS Álvaro Almeida
IX MEDSCOOP: As reformas e a sustentabilidade do sistema de saúde estiveram em debate no evento
organizado pela Associação Nacional dos Estudantes de Medicina
Plenário dos Colégios de Especialidade: Reunião na SRNOM centrou-se na qualidade da formação pósgraduada. A preocupação com o excesso de candidatos ao internato de especialidade marcou toda a
discussão
“Pedalar e caminhar por Afectos”: A SRNOM voltou a apoiar iniciativa da Ajudaris

Lazer
3.º Passeio MedMotard: Com partida nas instalações da SRNOM, desta vez por terras do Vale do Lima
Leonor Almeida e Inês Gambôa: contrariar a ditadura do BI no ballet: Jovens iniciadas na medicina e já

umas veteranas no exigente estilo de dança
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Cultura
“Mulheres 1” e “Perto dos Silêncios”: Ana Silva Pedro e luís Rebelo, um harmonioso casal fora das telas,
mas com uma pintura marcada por perspectivas artísticas muito divergentes
“Cem fotografias de Portugal há cem anos”: Manuel Mendes Silva, o presidente do Conselho Disciplinar
da Secção Regional do Sul, trouxe à SRNOM parte do vasto espólio do avô, o conceituado cirurgião do
início do século XX Jorge Marçal da Silva (1878-1929)
Exposição de pintura de Roberto Chichorro: Uma explosão de cores quentes, com formas imperfeitas,
denuncia cruzamento das raízes moçambicanas com vivências multiculturais do artista
“Com o Amor às voltas pelo Outono fora”: 4.º Ciclo de Cinema da SRNOM dedicado a histórias “onde o
amor é a personagem principal”
“Peças de um puzzle invertido”: A poesia como uma catarse. Segunda obra literária do jovem psiquiatra
portuense apresentada na SRNOM
“O Centro de Saúde Mental de V. N. de Gaia (1969-1992) ”: Jaime Milheiro passou para livro a
experiência vivida à frente daquela instituição e veio apresentá-lo na SRNOM
“Recobro”: Neste número, histórias antigas, histórias passadas..., trazidas por Francisco do Carmo
Pacheco

Legislação
Diplomas mais relevantes publicados no terceiro trimestre de 2013
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Revista nº 56, Outubro a Dezembro de 2013

Em Destaque
Eleições na SRNOM: Triénio 2014-2016 A Lista A, única concorrente aos órgãos regionais, obteve, para
o Conselho Regional, 90,5% dos votos expressos no dia 12 de Dezembro
Tomada de Posse na SRNOM: No dia 10 de Janeiro decorreu na SRNOM a cerimónia em que foram
investidos para o triénio 2014- 2016, o bastonário, os dirigentes dos órgãos distritais do Distrito Médico
do Porto e dos órgãos regionais da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

Tribuna do CRN
Internato médico no CHEDV: CRNOM saúda a atitude da administração do CHEDV, por ter reposto a
normalidade no internato médico de especialidade e respeitado as disposições constantes do
Regulamento do Internato Médico em vigor
Centros Especializados para Utilização Excepcional de Medicamentos: Ordem dos Médicos tomou
posição pública sobre o Despacho n.º 13877-A/2013, do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Desvio de doentes do sector público para o sector privado de saúde: Após a exibição da reportagem
televisiva a Ordem dos Médicos censurou a forma pouco edificante como diversos profissionais médicos
terão actuado no desempenho das suas funções públicas
Mapa de vagas para o 1º Ano da Especialidade do Internato Médico: Ordem dos Médicos alertou para
a exigência de não serem abertas vagas em locais sem idoneidade
Sobre a “taxa para suportar custas processuais” na proposta de Estatutos da OM: Artigo de opinião do
Presidente do CRNOM no jornal Público em resposta a artigo do Dr. Rosalvo Almeida
Pagamento de incentivos nas USF: CRNOM saudou o bom senso do Ministério da Saúde ao recuar na
anunciada suspensão do pagamento de incentivos aos profissionais das USF
Ministério da Saúde insiste nos concursos fechados: Ordem dos Médicos contestou despachos do
Secretário de Estado da Saúde lamentando a “insistência do Ministério da Saúde em violar, os preceitos
constitucionais nos seus processos de recrutamento
Hospital de Braga: Parecer da consultora jurídica da SRNOM a propósito da fusão das unidades de
neonatologia e cuidados intensivos pediátricos

Artigos
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O Orçamento de Estado para 2014, a Reforma do IRC e o impacto fiscal na atividade médica: Rui Cabral
e Armando Carvalho, consultores da SRNOM, esclarecem as principais alterações legislativas de natureza
fiscal
Albino Aroso (1923-2013): Pequena nota biográfica sobre “O médico que mais contribuiu
para a elevação do nível de Saúde em Portugal”
“Histórias que fazem História ou Como a teoria da relatividade relaciona Einstein com três Professores
da Universidade do Porto”: Pedro Saavedra
“Recordando Tomé Ribeiro”: Henrique Lecour

Notícias
Juramento de Hipócrates – Porto: Reunidos uma vez mais na Casa da Música, bastonário e presidente
do CRNOM apelaram aos cerca de 500 jovens profissionais para que sejam factor de mudança na Saúde
e no País.
Juramento de Hipócrates – Braga: Pela primeira vez na cidade de Braga,110 jovens médicos cumpriram
o solene ritual de iniciação no emblemático e belíssimo Theatro Circo.
União Médica Mutualista: A recém-criada associação elegeu os primeiros órgãos sociais em Assembleia
Geral realizada na SRNOM
Festa de Natal 2013: Centenas de crianças tiveram oportunidade de assistir a uma divertida peça de
teatro, de se divertirem com um conjunto de danças acrobáticas e de serem presenteados com uma
oferta especial da organização
«Me2Med»:“O Futuro do Emprego Médico em Portugal” foi o tema abordado pelo presidente do
CRNOM no Meeting de Empregabilidade e Empreendedorismo em Medicina
Projecto SINAS: ERS e Ordem dos Médicos formalizaram acordo para uma parceria no âmbito do Sistema
Nacional de Avaliação em Saúde
Health Push (Tabela TNVROM): Aplicação móvel para iOs e Android, foi apresentada na SRNOM
«VIII mostrEM 2013»: Decorreu na SRNOM a edição mais concorrida de sempre da Mostra
de Especialidades Médicas
Bagão Félix na SRNOM: Antigo ministro foi o convidado especial na conferência “Ética, Estado Social e
Sustentabilidade”
«Cancro Gástrico»: Lomba Viana, Mário Dinis Ribeiro e Rui Escaleira protagonizaram a primeira
conferência temática organizada pelo Distrito Médico de Viana do Castelo
«10.as Jornadas de Urologia»: Formação e Responsabilidade Disciplinar dos Médicos foram temas

analisados por dirigentes da SRNOM
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«Convívios Científicos CMEP»: DMI, a sexualidade em idade sénior e a doença de Alzheimer foram os
temas debatidos no último trimestre

Cultura
Armando Pinheiro: Centenas de amigos, familiares e colegas estiveram na SRNOM numa homenagem
ao “Médico e poeta de inexcedível bondade”
«Com o amor às voltas pelo Outono fora»: A mais bem-sucedida edição de cinema desde que a sétima
arte invadiu a SRNOM
«Prelúdio para um Museu»: O jazz voltou à SRNOM com a mostra do arquivo do Hot Club de Portugal e
a homenagem a Barros Veloso
«Perturbações da Personalidade Narcísica e Sexualidade» de Patrícia Ribeiro: Patrícia Ribeiro, médica
psiquiatra, apresentou primeiro volume da obra na SRNOM
«Ao encontro de Mendelssohn»: Concerto Didáctico-Pedagógico pela Orquestra do Norte
Recital de poesia: A interpretação emotiva e intensa do médico Emílio Gonçalves
Encontro de Outono da SOPEAM: Aconteceu em Arouca à volta dos seus inúmeros encantos
«Diálogo entre a Realidade e o Abstracto»: Exposição de Pedro Moreira na nova sede de Viana do
Castelo
«Nas minhas mãos»: Exposição de Pedro Guimarães
«Abstracção figurativa»: Exposição de Tiago Durão
3 discos, 3 livros: As sugestões de Marques dos Santos, reitor da Universidade do Porto

Legislação
Diplomas mais relevantes publicados no quarto trimestre de 2013
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9. Atividade da Secretaria

Inscrições na SRNOM
Inscritos a 31 de Dezembro 2013

15.839 médicos

Inscrições na SRNOM no ano 2013

747 médicos

Falecidos

22 médicos

Cancelados

25 médicos

Inscrições nos colégios:
Titulação Única

425 inscrições

Carreira Médica (deliberação de CNE de 29/062012)

21 inscrições

Artigo 92.º EOM

5 inscrições

Diretivas Comunitárias (2005/36/CE)

5 inscrições

Exame à Ordem

17 inscrições

Propina de requerimento de Exame

17 inscrições

Subespecialidade

18 inscrições

Competência

79 inscrições

Diplomas

5 pedidos
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Autonomia
A Autonomia é concedida após 2 anos de frequência do internato médico com aproveitamento
Durante o ano 2013 foram atribuídas

277 autonomias

Isenção de pagamento de quotas
A isenção de pagamento de quotas, de acordo com as Normas aprovadas pelo CNE de 31-05-2005, é concedida após
requerimento do médico.
Durante o ano 2013:
Isenções por Aposentação

46

Isenções Temporárias

58

Certificados
Os Certificados emitidos pela OM atestam a inscrição e boa conduta dos médicos. São emitidos por solicitação do
médico e podem ser destinados a Portugal ou para apresentar no estrangeiro
Durante o ano 2013 foram emitidos para:
Portugal

2.533 certificados

Estrangeiro

315 certificados
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Transferidos
A transferência de processos individuais dá-se a pedido do médico por ter fixado residência na área
de jurisdição de outra Secção Regional
Para

De

SRS

SRC

SRS

SRC

76

12

52

40

Provas de Comunicação

Prova de Comunicação Médica para efeitos de inscrição na Ordem dos Médicos 1º Trimestre
Data

Nº de Provas

N.º de candidatos

Aptos

Não Aptos

Faltas

2013

6

106

85

8

11
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Arquivo Físico

Arquivo de documentos no dossier individual do médico (média mensal)

4945

Arquivo de documentos de entrada no Sistema de Gestão Documental (média mensal)

4078

Arquivo de documentos de saída no Sistema de Gestão Documental (média mensal)

6003

O atendimento na secretaria da Secção Regional do Norte, para além de presencial, é feito telefonicamente e por
correio eletrónico, sendo que o tipo de informação é de grande variedade.
Em média estima-se um atendimento presencial na ordem dos 240 médicos por mês.
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10. Atividade Disciplinar 2013
O departamento disciplinar suporta a atividade desenvolvida pelo Conselho Disciplinar Regional Norte. Este, por sua vez,
é ainda assessorado por consultoria jurídica.
Nos últimos anos o número de queixas de infração à deontologia e ao exercício da profissão médica têm sido crescentes,
o que também levou à necessidade de implementar sistemas de informação capazes de tornar a gestão administrativa
destes processos mais eficaz e célere. Este departamento encontra-se informatizado, o que tem permitido um controlo e
monitorização dos dossiers.
No último ano foi feito um esforço acrescido no sentido de ser ainda mais célere a decisão dos processos.
Dada a confidencialidade deste departamento são apresentadas informações essencialmente quantitativas.

Reuniões do Conselho Disciplinar













29 de Janeiro
5 de Março
2 de Abril
7 de Maio
27 de Maio
17 de Junho
15 de Julho
10 de Setembro
8 de Outubro
4 de Novembro
3 de Dezembro
18 de Dezembro

Processos disciplinares autuados

176

Processos disciplinares a correr termos

244
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Por anos












2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

1
3
1
1
2
3
8
14
68
143

Processos disciplinares concluídos

302

Por anos











2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-

1
2
13
4
6
19
19
69
137
32
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Penas Disciplinares aplicadas








Advertências – 21
Censuras – 17
Suspensões por 15 dias – 5
Suspensões por 1 mês – 1
Suspensões por três meses – 1
Suspensões por 90 dias - 1
Expulsão – 1

Audição de testemunhas

12

Despachos de Acusação emitidos

22

Pedidos de Parecer

46

Pedidos de Peritagem

6

Recursos para o Conselho Nacional de Disciplina

24
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11. Atividade dos Colégios de Especialidade

O departamento de colégios manteve o seu apoio administrativo aos Colégios da Especialidade, sendo mais incisivo o seu
apoio aos Presidentes dos Colégios de Especialidade do Norte que são desde as últimas eleições 16, num total de 47
colégios. Em relação às Subespecialidades no Norte estão 3 presidências, num total de 10 Subspecialidades e 2
Competências, num total de 7. Acresce o Conselho Nacional do Médico Interno.

Foi igualmente mantido o apoio logístico às Comissões de Verificação de Idoneidade dos Serviços, assim como os Exames
à Ordem nas Especialidades de Ginecologia e Obstetrícia, Cardiologia, Gastrenterologia, Medicina Intensiva e
Otorrinolaringologia.

Ao longo do ano foi dado apoio aos Conselhos Nacionais Consultivos, dos quais 5 presidências são do Norte, num total de
11 Conselhos.
Realizaram-se durante o ano de 2013 cerca de 87 reuniões na sede da SRNOM, que se passam a listar. É de salientar que
os Colégios que reuniram mais vezes na SRN durante o ano 2013 foram Pediatria, Anestesiologia, Cirurgia Geral e Medicina
Geral e Familiar.

Janeiro


Anestesiologia (dia 11)



Hematologia Clínica (dia 11)



Exames à Ordem de Pediatria (dia 14 e 15)



Cardiologia Pediátrica (dia 21)



Endocrinologia (dia 24)
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Fevereiro


Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 1 e 14)



Anestesiologia (dia 1)



Neurologia (dia 7)



Ginecologia e Obstetrícia (dia 9)



Pediatria (dia 15)



Conselho Distrital do Porto (dia 18)



Dermatovenereologia (dia 22)

Março


Oftalmologia (dia 2)



Conselho Distrital do Porto (dia 4)



Neurocirurgia (dia 5)



Psiquiatria (dia 7)



Cirurgia Geral (dia 9)



Conselho Nacional dos Cuidados Continuados (dia 18)



Medicina Geral e Familiar (dia 22)



Nefrologia (dia 22)



Estomatologia (dia 23)

Abril


Psiquiatria (dia 3)



Conselho Distrital do Porto (dia 8)



Otorrinolaringologia (dia 18)



Ortodoncia (dia 27)



Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 29)
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Maio


Ortodoncia (dia 11)



Psiquiatria (dia16)



Exames de Otorrinolaringologia (dia 16)



Cardiologia Pediátrica (dia 20)



Oncologia Pediátrica (dia 24)



Medicina Geral e Familiar (dia 24)



Gastrenterologia (dia 25)



Assembleia Geral de Medicina Geral e Familiar (dia 25)



Cirurgia Geral (dia 28)

Junho


Pediatria (dia 6 e 7)



Gestão dos Serviços de Saúde (dia 8)



Exames de Cardiologia (dia 14)



Peritagem Segurança Social e Avaliação do Dano Corporal (dia 18)



Cirurgia Geral (dia 19)



Anestesiologia (dia 21)



Emergência Médica (dia 28)



Radiologia (dia 29)

Julho


Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica (dia 4)



Pediatria (dia 5)



Nefrologia (dia 12)



Patologia Clínica (dia 19)



Ginecologia e Obstetrícia (dia 20)



Exames da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia (dia 31)
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Agosto


Medicina Geral e Familiar (dia 9)



Cirurgia Geral (dia 27)

Setembro


Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 6)



Psiquiatria (dia 12)



Estomatologia (dia 14)



Oftalmologia (dia 14)



Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 16)



Medicina Hiperbárica e Subaquática (dia 20)



Conselho Nacional dos Cuidados Continuados (dia 20)



Gestão dos Serviços Saúde (dia 21)



Imunohemoterapia (dia 24)



Reunião Geral dos Colégios (dia 26)



Cirurgia Geral (dia 27)



Dermatovenereologia (dia 27)



Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 27)

Outubro


Gastrenterologia (dia 3)



Neonatologia (dia 3)



Pediatria (dia 4)



Anestesiologia (dia 4)



Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 4)



Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos (dia 10)



Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 21)



Emergência Médica (dia 21)



Comissão Regional da Segurança Social (dia 25)



Ginecologia e Obstetrícia (dia 26)
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Novembro


Conselho Nacional do Médico Interno (dia 2)



Cardiologia Pediátrica (dia 11)



Medicina da Dor (dia 15)



Nefrologia (dia15 e 16)



Radiologia (dia 16)



Neurocirurgia (dia 22)



Pediatria (dia 22)



Conselho Nacional de Auditoria e Qualidade (dia 22)

Dezembro


Medicina Geral e Familiar – EURACT (dias 12, 13 e 14)



Anestesiologia (dia 13)



Pediatria (dia 18)



Peritagem Médica da Segurança Social e Avaliação do Dano Corporal (dia 19)



Medicina Geral e Familiar (dia 20)
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12. Assistência e Consultadoria Jurídica

Durante o ano de 2013 a assistência jurídica à Secção Regional do Norte das Ordem dos Médicos e aos médicos foi
prestada pela Dra. Inês Folhadela.

No ano em referência, a consultora jurídica acompanhou semanalmente 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.

Assim, e quanto ao atendimento semanal (presencial e telefónico) dos médicos foram realizadas consultas num número
médio de 14 consultas/semana. Procedeu-se, ainda, à elaboração 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;
- Acompanhamento da elaboração do projeto de Estatutos apresentado ao Ministério da Saúde, incluindo
presença em reuniões do Conselho Nacional Executivo, órgão legalmente incumbido da apresentação de tal
projeto;
- Elaboração de pareceres, de contratos e protocolos, nomeadamente aconselhamento em Direito Administrativo
e Direito do Trabalho, e renegociação e formalização de contratos de prestações de serviços;
- Acompanhamento das reuniões com Médicos recém-especialistas no âmbito dos procedimentos simplificados
de recrutamento abertos na sequência de despachos do Ministério da Saúde; assunção de patrocínio dos médicos
que pretenderem impugnar tais processos de recrutamento com a apresentação em juízo de duas acções judiciais
e uma providência cautelar.

Continuou-se a proceder à cobrança extrajudicial e judicial de quotas.
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13. Piscina

Até ao mês de Abril a piscina encontrou-se em fase de hibernação, sendo a manutenção feita pelo fornecedor externo de
manutenção (Enerandpool) que efetuou 2 visitas quinzenais. Foi efetuada a limpeza do fundo da piscina e dos “skimmers”
por funcionários internos da SRNOM em função das necessidades detetadas.

No mês de Maio deu-se início à preparação da piscina para a época balnear, foram verificados todos os equipamentos de
suporte à piscina, nomeadamente bombas de recirculação, bombas doseadoras, equipamentos de limpeza, boia de
salvamento entre outros.
É pertinente referir que durante o mês de Maio se procedeu à seleção dos vigilantes da piscina, também foram elaborados
pequenos manuais de utilizadores e foram preparados os registos de ingresso. Fizeram-se as análises de controlo de
qualidade de água quer a nível bacteriológico, quer a nível físico-químico, bem como à Legionella estando tudo em
conformidade.

No dia 3 de Junho de 2013 a Piscina da SRNOM estava apta para a sua abertura que decorreu dentro da normalidade.

Sendo o registo sanitário obrigatório, houve a abertura do livro de registos pela Direcção Geral de Saúde, onde consta o
registo diário e mensal dos valores relativos à piscina.
Durante os meses de funcionamento fizeram-se mensalmente, tal como o previsto, as análises de controlo de qualidade
de água quer a nível bacteriológico quer a nível físico-químico estando tudo em conformidade. A manutenção pelo
fornecedor externo foi realizada bi-semanalmente e sempre que necessário.

A piscina foi preparada diariamente efetuando-se a limpeza de fundo, folhas e pequenos ramos, e feito o registo da
temperatura da água, dos níveis de cloro e pH duas vezes por dia.

Após a análise dos valores registados diariamente, conclui-se que, o valor médio do pH foi de 7.3, sendo os valores de
referência entre 7,2 e 7.6.
O valor do cloro (CI) médio foi de 1,3, sendo os valores de referência de 1.0 a 3.0 ppm.
A temperatura média da água foi de 23ºC em Junho, 26ºC nos meses de Julho e Agosto e de 23,5ºC no mês de Setembro.
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Durante o mês de Junho foram registadas cerca de 567 entradas, durante o mês de Julho cerca de 937 entradas, no mês
de Agosto 1383 entradas e no mês de Setembro 589 entradas. Tal corresponde a uma taxa média próxima das 30
pessoas/dia.

A piscina encerrou no dia 30 de Setembro tal como o previsto e o livro de Registos foi entregue à Direcção Geral de Saúde
para o seu encerramento.
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14. Ténis
O presente relatório descreve a atividade dos Courts de ténis da SRNOM durante o ano de 2013, sendo este o segundo
ano em que os campos de ténis estiveram em funcionamento, após as obras de recepção.
Durante o ano, tudo decorreu dentro da normalidade, não se verificando assim nenhum problema ou reclamação por
parte dos utilizadores dos campos de ténis da SRNOM.

No mês de Janeiro utilizaram o campo de ténis 8 pessoas, em Fevereiro 25, em Março 8, em Abril 31, em Maio 61, em
Junho 52, em Julho 41, em Agosto 57, em Setembro 30, em Outubro 29, em Novembro 18 e em Dezembro 12.

A maior afluência verificou-se durante o 3.º trimestre, mais especificamente no mês de Maio, o que é coerente com a
altura do ano em que existem as melhores condições climatéricas. O ano 2013 foi bastante chuvoso, o que também não
permitiu a prática de ténis.

Taxas de Ocupação
70
60

N.º de Pessoas

50
40
30
20
10
0

É de salientar que durante os meses de Maio, Junho e Outubro, realizou-se nos courts de ténis da SRNOM o Open de Ténis
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
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15. Infra-estruturas e Património
Imobilizado e manutenção do património

Ao longo do ano 2013 foi adquirido algum imobilizado, foram efetuados estudos de reavaliação de alguns fornecedores e
foram realizadas diversas ações de manutenção. De uma forma geral deu-se seguimento às ações preconizadas no plano
de atividades definido para o ano 2013. No entanto, face à dimensão da estrutura a manutenção é uma necessidade que
vai surgindo ao longo do tempo. Assim no presente relatório identificam-se apenas as ações mais relevantes.
Houve necessidade de substituir uma das caldeiras de aquecimento de água do CCC, que já apresentava inúmeras falhas.
Por se encontrar em fim de vida e não havendo no mercado peças de substituição por ser um modelo antigo, a caldeira
existente, teve mesmo de ser substituída.

Houve também necessidade de intervir nos jardins, ao nível das árvores de grande porte, através do abate de dois choupos
que se encontravam em situação de risco de queda.

Ao nível do Centro de Cultura e Congressos não só pela idade que o edifício já tem, mas também pelo desgaste resultante
da utilização do mesmo, foram efetuadas obras de pintura de paredes, rodapés e portas, o soalho foi colado, raspado e
envernizado. Também o palco do auditório foi alvo de reparação, bem como o corredor de acesso às casas de banho do
auditório, no qual foi retirada a alcatifa colocado piso de madeira.

Foi concluída a colocação de novas janelas no edifício sede, dando seguimento a um processo já iniciado em anos
anteriores.

Foi concluído o processo de Certificação Energética do Centro de Cultura e Congressos com a emissão do respetivo
certificado e com esta certificação foi possível concluir o processo de licenciamento do CCC, tendo-se finalmente obtido
a respetiva licença de utilização.
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16. Centro de Cultura e Congressos – Aluguer de Espaços no CCC

Atividades Desenvolvidas

Durante o ano de 2013, o Centro de Cultura e Congressos prestou, como vem sendo habitual, um conjunto de serviços à
Sociedade Médica e Civil que envolveu o aluguer de espaços para a realização dos mais variados eventos como festas de
aniversários, comunhões, batizados, casamentos, jantares/almoços de convívio de médicos, congressos, reuniões de
trabalho, workshops, cursos de formação, debates, reuniões de órgãos dirigentes e consultivos, sessões de literatura,
cinema, música e exposições várias.

Relativamente ao aluguer de salas realizaram-se cerca de 40 eventos aos quais foi aplicada a n/ Tabela A, 24 eventos com
a n/ Tabela B e 104 eventos em Cedência Gratuita.

No que diz respeito aos apartamentos, após a análise dos dados quantitativos, conclui-se que a taxa total de ocupação
dos apartamentos foi de 65%, enquanto que a taxa de ocupação dos apartamentos passíveis de aluguer foi de 42%.

Com o objetivo de aumentar a taxa de ocupação dos apartamentos, bem como o aluguer de salas, foram desenvolvidos
folhetos de divulgação do Centro de Cultura e Congressos.

No que concerne ao aluguer dos quartos verifica-se que o mês com maior afluência foi o mês de Julho, sendo que o mês
de Agosto foi o de menor afluência.
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16.1 Aluguer de salas

Tabela A
N.º de
eventos

Valor
(euros)

Aniversários

10

1.626,00 €

Baptizados

6

1.158,11 €

Casamentos

2

853,65 €

Comunhões

5

933,74 €

Congressos

2

3.771,72 €

Formação externa

Tabela B
Valor
(euros)

N.º de
eventos

7

23.310,52 €

3

3.983,73 €

10

5.813,15 €

4

3.800,81 €

1

406,50 €

1

365,39 €

6

955,27 €

Homenagens
Jantares/Almoços
Almoço/Jantar de Curso
Médico

14

3.149,57 €

Encontros
Reuniões Médicas

1

223,57 €

Reuniões

Cedências

N.º de
eventos

1

325,20 €

Valor
(euros)

1

284,55 €

4

5.731,69 €

4

1.910,45 €

60

10.990,22 €

1

447,15 €

16

3.719,42 €

9

2.398,22 €

104

32.351,25 €

CNE
Colégios
Total

40

11.716,36 €

24

32.091,02 €
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16.2 Aluguer de apartamentos

Apartamentos

Inquilino

Valor

105

Dr. Olimpio Marques

5.365,92 €

110

Dra. Sónia Morais (2 meses)

894,32 €

110

Dr. Eli Cohen

447,16 €

111

Dr. Mário Viriato

1.788,64 €

112

Dr. Pedro Mesquita

5.365,92 €

116

Dra. Maria Callé Velles

5.268,36 €

117

Dr. Orlando Simas

447,16 €

117

Dr. Filipe Arantes Gonçalves (15 Nov + Dez)

670,74 €

119

Dra. Maria Otília Pereira

1.565,06 €

206

Dr. João Luís Carvalho

5.268,36 €

208

Dra. Natacha Amaral

2.682,96 €

212

Dr. Jonh Freddy Bermudes (1 mês)

214

Dr. Rui Maggioli Gouveia

5.365,92 €

219

Dr. Manuel Rosales Noceda **

5.268,36 €

221

Dra. Maria Florinda Pereira

5.268,36 €

222

Dr. Dinisio de la Paz

5.268,36 €

307

Dr. Javier Perez

5.268,36 €

312

Dr. Pedro Gomes

5.268,36 €

447,16 €

Total

61.919,48 €
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Apartamentos

Proprietário

Valor

102

Prof. Josep Maria Ustrell

1.873,23 €

104

Dra. Margarida Ançã

1.873,23 €

106

Dra. Maria Helena Baltazar

1.873,23 €

107

Dra. Elizabete Luzeiro

1.873,23 €

108

Dra. Maria Helena Gomes

1.873,23 €

201

Dra. Olga Fiadeiro

1.404,40 €

202+203

Dra. Olga Fiadeiro

3.746,43 €

207

Dr. Pedro Castro Silva

780,53 €

219

Ordem de Lisboa

1.873,23 €

220

Ordem de Lisboa

1.873,23 €

301

Dr. Seixas Baptista

1.873,23 €

302

Dra. Isabel Ruivo

1.873,23 €

303

Dra. Luisa Guimarães

1.873,23 €

304

Dra. Eulália Simões

1.873,23 €

305

Dr. Neves dos Santos

1.873,23 €

306

Dr. Paes Cardoso

1.873,23 €

311

Dr. Pires Soares

1.873,23 €
Total

32.156,58 €
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16.3 Aluguer de quartos

QUARTOS

SINGLE

DUPLO

SUITES

C.G

Valor €

Valor C.G

Janeiro

52

12

0

5

2.339,88 €

188,70 €

Fevereiro

14

0

0

0

528,42 €

0,00 €

Março

26

2

0

0

1.075,64 €

0,00 €

Abril

38

7

2

1

1.915,36 €

37,74 €

Maio

39

6

0

1

1.717,14 €

47,17 €

Junho

45

12

0

7

1.961,48 €

264,18 €

Julho

46

44

9

10

4.533,10 €

486,91 €

Agosto

4

3

0

0

292,53 €

0,00 €

Setembro

36

14

0

4

2.028,40 €

169,82 €

Outubro

31

8

0

25

1.547,20 €

1.066,09 €

Novembro

46

10

0

13

2.207,57 €

537,77 €

Dezembro

39

9

0

1

1.896,31 €

37,74 €

TOTAIS
faturados

416

127

11

67

22.043,03 €

2.836,12 €
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Aluguer de Espaços no CCC
27%

59%

Salas
Quartos

14%

Apartamentos

16.4 Exposições

Autor
Óscar Luís Relva Rodrigues

Doação

Data

Valor

19/03/2013

Data

110€

Valor

Autor/descritivo da peça/medidas
Mizé / Pintura sem título/ 61 x 81 cm

22/03/2012

400 €

Elisabete Sena/ Pintura sobre linho/ 160 x 200 cm

22/03/2013

1.700€

Mestre Adelino Ângelo/ Pintura / 91 x 130 cm

13/04/2013

30.000 €
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