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MIGuEL GuIMARãES
Vice-presidente do CRNOM

Dia 18 de Junho foi mais uma vez comemo-
rado o Dia do Médico nas instalações desta 
Secção Regional. O Prémio Prof. Doutor Daniel 
Serrão foi atribuído este ano à jovem médica 
Drª Cristina Isabel Nogueira Silva, licenciada 
em medicina pela Escola de Ciências da Saúde 
da Universidade do Minho. Mais uma vez os 
nossos parabéns. Foi igualmente celebrado, 
através da atribuição de medalhas comemora-
tivas, a carreira daqueles profissionais médicos, 
mulheres e homens, que completam este ano 
25 e 50 anos de inscrição na sua Ordem dos 
Médicos. Para eles o nosso muito obrigado por 
terem sabido ao longo dos anos dignificar o 
nome da Medicina e da qualidade da saúde em 
Portugal.
Uma notícia menos boa. O Sr. José Maria Mo-
reira, Director de Serviços Administrativos da 
SRNOM, reformou-se. Dedicou 52 anos da sua 
vida ao Serviço da causa ‘Ordem dos Médicos’. 
O Sr. José Maria foi sempre um funcionário 
altamente competente, honesto, leal e de uma 
eficácia e eficiência notáveis. Que tudo parecia 
saber e conhecer. As saudades de todos aque-
les que puderam privar com ele já são muitas. 
Homem dedicado a uma causa e de uma inte-
gridade e educação exemplares, ficará sempre 
como a ‘Imagem’ e a ‘Memória’ da Ordem dos 
Médicos. Duas boas notícias. O Sr. José Maria 
vai continuar a dar o seu contributo à SRNOM 
um dia por semana e por tempo indetermi-
nado! A SRNOM parece ter encontrado um 
substituto com dignidade e de características 
exemplares para assumir as funções de Direc-
tor de Serviços Administrativos, a Drª Palmira 
Lobo. A continuidade, com o direito à diferença 
que é próprio e desejável nestas circunstâncias, 
parece estar assegurada. 
O Conselho Regional do Norte, fiel aos prin-
cípios que sempre defendeu, continua a im-
plementar algumas medidas programáticas no 
sentido de melhorar a qualidade de vida dos 
médicos que naturalmente representa.
A gestão interna mais racional dos recursos da 
SRNOM está em fase de actualização e consoli-
dação. Melhorias substanciais estão a acontecer 
no atendimento e no apoio jurídico aos médi-
cos, na gestão da eficácia do atendimento das 
linhas telefónicas, na organização funcional da 
secretaria e dos vários secretariados, na gestão 
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do pagamento de quotas, na modernização do sis-
tema informático e do portal www.nortemedico.pt, 
na comunicação interna e externa designadamente 
nas publicações e relações com a comunicação so-
cial, na gestão mais rigorosa e eficaz do Centro de 
Cultura e Congressos.
O apoio jurídico aos médicos foi significativamente 
ampliado. Actualmente, a nossa Consultora Jurí-
dica, a sempre incansável e prontamente compe-
tente Drª Inês Folhadela, está disponível na Ordem 
dos Médicos 2 dias por semana (4ª e 6ª). Para que os 
médicos possam ter a sua opinião ou conselho sem 
demoras significativas.
O apoio social específico, nomeadamente através 
da gestão mais equilibrada do Fundo de Solida-
riedade, tem sido uma preocupação e uma luta 
constante deste CR, que irá certamente resultar, a 
curto prazo, em melhores condições e apoios sociais 
e económicos.
O Departamento de Formação, pedra de toque de 
qualquer organização que preze pela mais-valia dos 
seus associados, tem agendado alguns cursos, que 
certamente poderão constituir uma verdadeira di-
ferenciação profissional para além da diferenciação 
técnico-profissional própria de cada especialidade 
médica. Pedras já lançadas: curso de pós-graduação 
em Gestão de Unidades de Saúde, curso de Ges-
tão das Unidades Estratégicas nas Organizações 
de Saúde, curso de pós-graduação em Direito da 
Medicina (a iniciar em Setembro), curso de Suporte 
Avançado de Vida, curso de Auditores de Qualidade 
(ver anúncios no número anterior e neste número 
da revista nm). Os cursos de Fotografia, Pintura, 
Desenho e Escultura, já têm o seu tempo progra-
mado e o curso de Provas de Vinhos vem a caminho 
(a anunciar brevemente).
A actividade cultural já programada, que inclui 
exposições de obras de arte, leilões de arte con-
temporânea, concertos musicais, peças de teatro, 
lançamento de livros, feira do livro médico, feira 
do disco, e outras manifestações artísticas, pode ser 
consultada regularmente nas publicações escritas 
e digitais da SRNOM. A exposição de Artemédica, 
que decorreu no CCC durante o mês de Julho, foi 
mais uma vez uma demonstração do empenho e 
visão artística de todos os médicos envolvidos. Aqui 
ficam mais uma vez expressos os nossos parabéns 
pela qualidade do seu trabalho e por manterem viva 
uma iniciativa que poderá num futuro próximo ter 
uma expressão de carácter nacional. 



A actividade lúdica continua a ter lugar no espaço 
da Ordem dos Médicos. A festa de S. João decorreu 
sem incidentes e mais uma vez constituiu um su-
cesso relevante do trabalho desenvolvido por toda 
a organização. A propósito, não posso deixar de re-
ferir o 2º prémio atribuído pela Câmara Municipal 
do Porto à nossa cascata de S. João, da responsa-
bilidade das colegas Manuela Dias e Isabel Chaves, 
que nos deixa a todos orgulhosos. A festa de Natal, 
como é habitual, está já programada, e será reali-
zada durante o mês de Dezembro.
O Património da SRNOM está de boa saúde e em 
franca expansão. As obras que já decorrem na casa 
mãe (sede), serão certamente uma mais-valia para 
todos os médicos e para toda a mole humana que 
trabalha neste local. Brevemente será anunciado a 
forma como a SRNOM vai alargar o seu património, 
e em particular o seu espaço vital. 
E tudo isto para que esta Casa seja cada vez mais 
a Casa de todos os Médicos e o local de referência 
para uma parte significativa das suas actividades. 
A reportagem jornalística sobre o Distrito Médico 
de Viana do Castelo, que podemos conhecer neste 
número, é um exemplo de como podemos e deve-
mos apostar em conhecer melhor a realidade factual 
da medicina inserida no contexto da população 
envolvente. Estes contributos, quando devidamente 
corrigidos, ampliados, enquadrados e pensados, 
podem constituir uma base de apoio sólida para 
actuar melhor em algumas circunstâncias.
Tem sido dada prioridade à nossa relação institu-
cional com os Órgãos Consultivos (Colégios de 
Especialidade e Comissões Regionais Consultivas) 
e os Conselhos Distritais, no sentido de tornar 
o CRN mais prático e mais atento aos problemas 
dos seus associados. De facto, uma parte significa-
tiva das preocupações dos médicos está relacionada 
com os factos do dia-a-dia nos hospitais, centros de 
saúde e clínica privada. São as ditas “pequenas coi-
sas”, as minudências, relacionadas com a actividade 
médica, o internamento, a consulta externa, o ser-
viço de urgência, a terapêutica e a receita médicas, 
as folgas e dispensas, a participação em reuniões 
científicas, a relação com os outros colegas e com os 
directores de Serviço ou Centro de Saúde, etc. E a 
estas, a Ordem dos Médicos tem que saber respon-
der e ajudar, quando tal se revele necessário. E sem 
preconceitos, com isenção e competência. Tal como 
aconteceu recentemente no caso do IPO Porto.
No campo inter-institucional, a participação do 

CRN no Fórum das Profissões Liberais, tem sido 
conduzida no sentido de dotar o Norte do País com 
uma estrutura mais abrangente e logo capaz de uma 
intervenção social e política mais relevante, espe-
cialmente nas matérias de âmbito regional. É que a 
crise económica e social abrange todos os sectores, 
e os profissionais liberais podem e devem dar o seu 
generoso contributo para tornar o País num local 
onde se viva melhor.
A nível Internacional a participação da Ordem dos 
Médicos na reunião da Comunidade Médica de 
Língua Portuguesa (CMLP), que decorreu em Lis-
boa nos dias 10 e 11 de Maio, permitiu uma maior 
aproximação entre os representantes dos vários Paí-
ses envolvidos, tendo ficado já definido o Centro de 
Formação Médica Especializada da CMLP (sediado 
para já em Cabo Verde) e o programa geral do III 
Congresso da Comunidade Médica de Língua Por-
tuguesa (a ter lugar em Lisboa no primeiro trimes-
tre de 2009). O objectivo deste III Congresso será 
seguramente desenvolver as ferramentas essenciais 
que nos permitam trabalhar e aplicar na prática as 
soluções comuns. E é claro que, para Portugal, isto 
pode significar um desenvolvimento na área do 
ensino e formação que certamente irá interessar a 
muitos colegas de diferentes áreas de especialidade. 
Fique atento.
A revisão do Código Deontológico foi alvo de uma 
aturada atenção e revisão no sentido de ter uma 
proposta-base sólida, necessariamente abrangente 
mas não universal, que fosse actual e flexível, mas 
que defendesse de forma intransigente os princípios 
fundamentais da conduta ética e deontológica dos 
médicos. Esta proposta, que foi colocada à disposi-
ção de todos os médicos para discussão e apresen-
tação de sugestões de alteração, foi apresentada pelo 
Presidente da Ordem dos Médicos em Conferência 
de Imprensa realizada na sede da SRNOM e é alvo 
de reportagem jornalística nas páginas desta re-
vista. É um bom princípio.
No número anterior, foram dados a conhecer os no-
vos membros do Conselho Regional do Norte. Neste 
número, as entrevistas aos colegas Fátima Carvalho 
e João Bernardes, os novos membros do Conselho 
Disciplinar, mostram o sentido de responsabilidade 
e de isenção que irão continuar a ser um apanágio 
daquele órgão vital para o funcionamento e a ima-
gem da Ordem dos Médicos. Em matéria discipli-
nar, a Ordem dos Médicos, através do seu órgão má-
ximo, o CNE, deveria estudar a questão dos custos 
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que envolvem os processos disciplinares. É que faz 
todo o sentido que inicialmente sejam os queixosos 
(doentes ou não) a suportar as custas dos processos 
disciplinares, sem prejuízo da Ordem dos Médi-
cos disponibilizar recursos humanos e económicos 
nesta matéria, tal como acontece nos Tribunais. É 
que assim, provavelmente, não só se reduziria o 
número de processos como os existentes poderiam 
ser eventualmente analisados com mais tempo. 
A reforma dos cuidados de saúde primários está 
aparentemente em curso. O percurso não está a ser 
fácil, e a existência de vários problemas na conso-
lidação, desenvolvimento e aplicação prática das 
várias reformas, culminou em algumas demissões 
no seio da Equipa Nacional da Missão e Equipas 
Regionais de Apoio e Acompanhamento para os 
Cuidados de Saúde Primários. Adicionalmente, a 
existência de um Programa de Desenvolvimento de 
Competências para a Gestão de Unidades de Saúde 
Familiares englobando como parceiros o Ministé-
rio da Saúde, a Universidade Católica, a APMCG 
e a empresa farmacêutica MSD, tem colocado em 
causa vários princípios considerados fundamentais 
nesta matéria. A SRNOM está a estudar todo este 
complexo emaranhado de situações, a fim de emi-
tir um parecer fundamentado sobre esta matéria. 
Entretanto, e para tentar esclarecer um pouco mais 
toda esta situação, a nortemédico entrevista neste 
número o Dr. Luís Pisco, Presidente da APMCG e 
coordenador da Missão para os Cuidados de Saúde 
Primários. Assunto a acompanhar com atenção nos 
próximos meses.
A Drª Ana Jorge, actual Ministra da Saúde, referiu 
recentemente nos órgãos de comunicação social que 
haverá falta de médicos dentro de 3-4 anos, particu-
larmente em algumas especialidades. Esta afirma-
ção, a não ter por base dados objectivos, é gratuita e 
potencialmente grave, pois parece favorecer a aber-
tura de novas Faculdades de Medicina, e mesmo de 
algumas especiais como é o caso da Faculdade de 
Medicina do Algarve, em que aparentemente vai 
ser possível encurtar o curso de Medicina e ter mais 
médicos mais cedo e ‘melhor preparados para as 
necessidades …?’. Se calhar está na hora da Ordem 
dos Médicos, com o apoio dos seus órgãos consulti-
vos (nomeadamente os Colégios da Especialidade), 
fazer um estudo sério do estado da medicina versus 
a população portuguesas. É que, pode fazer todo 
o sentido existir uma intervenção pública e social, 
com base em dados mais objectivos.   
A política de saúde vai mal. Arrisco mesmo a di-
zer que vai cada vez pior. O Sistema Nacional de 
Saúde, que já foi um dos melhores da Europa, está 
cada vez mais próximo de ser gradual e rapida-
mente transferido para os vários sistemas privados 
e convencionados de saúde. Isto é, o SNS pode es-
tar quase a terminar, pelo menos tal como nós o 

conhecemos. E sem alternativas compatíveis, sem 
segurança, sem explicações sérias. É que as coisas, 
como o passado recente já o confirmou, podem e 
devem ser discutidas e sempre bem explicadas. A 
bem da verdade.
As Carreiras Médicas e os Contratos Individuais 
de trabalho acompanham o SNS. A Ordem dos Mé-
dicos tem a obrigação institucional (e já está a traba-
lhar nesse sentido) de rapidamente propor uma Car-
reira Médica que tenha as suas raízes nos sistemas 
de saúde e seja transversal a todas as Instituições. 
Muito recentemente, o Ministério da Saúde enviou 
para os Sindicatos Médicos uma proposta de ‘Princí-
pios Enformadores da Revisão da Carreira Médica’, 
onde quer impor aos médicos dedicação exclusiva 
ao Serviço Nacional de Saúde sem possibilidade de 
opção por um regime de trabalho parcial com a Me-
dicina Privada. Esta medida é antes de mais de lega-
lidade duvidosa, dado que impõe um controle das 
liberdades individuais para além do horário de tra-
balho. Adicionalmente, e de acordo com as próprias 
palavras da Ministra da Saúde relativas à falta de 
médicos a curto prazo (3-4 anos), esta medida não 
parece aceitável nem possível nos próximos anos. 
De qualquer forma, a Ordem dos Médicos não vai 
aceitar que a referida medida seja implementada nas 
condições actuais. A seguir nos próximos meses.
O regime de Convenções está na eminência de 
ser alterado. E mais uma vez, tudo indica para pior. 
A participação da Entidade Reguladora da Saúde 
nesta matéria é muita significativa e muito desne-
cessária. É que, está a chegar o dia em que o acto 
médico, que existe na prática e não existe definido 
em Diário da República mas está convencionado, 
vai passar a estar na dependência da ERS. Na opi-
nião dos mentores do novo diploma, a ERS é quem 
deve definir o valor base dos actos médicos para 
posterior negociação pelas ARS’s! Que vergonha. 
O código de nomenclatura e valor relativo dos ac-
tos médicos começa assim também a ter os dias 
contados. Venha a definição de acto médico para 
que pelos menos deixemos de assistir à frequente 
usurpação de funções por outros profissionais. E 
já agora, que a Ordem dos Médicos como um todo 
pense seriamente a Medicina Privada, a Livre e a 
Convencionada.
Para que a Ordem dos Médicos possa enfrentar 
positivamente os momentos difíceis que o estado da 
saúde atravessa, é necessário um grande empenho, 
atenção e participação de todos os médicos naquelas 
que são as suas actividades básicas na área da saúde. 
O futuro pertence a todos mas obriga seguramente 
a uma readaptação às novas realidades.

Contamos com todos. Bem Hajam.
Até sempre.
Miguel Guimarães.



6 ENTREVISTA

MENOS DE uM MêS DEPOIS DE TER SIDO 

«ObRIGADO» A FORMAR NOvA EquIPA, 

DEvIDO à DEMISSãO EM bLOCO DOS ELE-

MENTOS ANTERIORES, O ENCARREGADO 
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Texto Patrícia Gonçalves • Fotos cedidas pelo Jornal Médico de Família

ENCaRREGaDO Da MISSÃO paRa OS  CUIDaDOS DE SaúDE 
pRIMáRIOS, DR. LUÍS pISCO

«NÃO VaI SER FáCIL ENCONTRaR 
pESSOaS qUE qUEIRaM SER DIRECTOR 
DE UM aCES»
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(nortemédico) – Com a falta de mé-
dicos de Medicina Geral e Familiar 
que existe no país, é possível re-
solver os problemas dos Cuidados 
de Saúde Primários?
É, de facto, consensual que existem 
poucos médicos de família no país. 
Se temos poucos recursos, a nossa 
obrigação ética e moral tem de passar por os utili-
zar bem e criar boas condições de trabalho. O dis-
curso é diferente do tempo do Dr. Luís Filipe Pereira 
que defendia a existência de um médico de família 
para cada português, mesmo que o português não 
quisesse ter um médico de família. Actualmente, 
queremos aumentar a qualidade, aproveitando o 
melhor possível os recursos que temos.  

Mas quando existem milhares de utentes a des-
coberto, acha que é possível resolver os pro-
blemas?
As Unidades de Saúde Familiar não foram criadas 
para resolver a falta de médicos, embora, às vezes, 
se tente fazer passar a ideia contrária. A falta de mé-
dicos tem de ser resolvida de várias maneiras. Uma 
delas é, obviamente, formando novos médicos, até 
porque o ponto mais crítico ainda vai acontecer, 
quando houver uma reforma em massa dos médi-
cos de família, dentro de cerca de cinco anos. Mas 
a formação, por si só, também não vai resolver este 
problema, uma vez que os médicos demoram 12 
anos a formar-se. Portanto, na minha opinião, a so-
lução passa por haver um bom aproveitamento dos 
médicos que estão a trabalhar. Vai ainda ter de ha-

ver uma oferta muito boa por parte do Ministério da 
Saúde aos médicos que se vão reformar mais cedo, 
para que eles permaneçam em actividade mais qua-
tro ou cinco anos.

Esses incentivos são uma possibilidade?
É uma possibilidade real e que, provavelmente, se-
ria a melhor, uma vez que já vimos que a contrata-
ção de médicos no estrangeiro é uma solução falível 
e, às vezes, com qualidade duvidosa. Há muitos 
médicos que se estão a reformar antes do tempo, 

apesar de serem pessoas com 
capacidade para poder fazer 
clínica durante mais cinco ou 
dez anos. Nesta perspectiva, 
ou o Estado lhes faz uma boa 
oferta e as pessoas aceitam 
ficar a trabalhar como médi-
cos de família, ou então va-
mos ter um problema muito 
sério.

aCREDITO qUE 
ESSa 
BUROCRaCIa 
ExCESSIVa TERá 
TENDêNCIa paRa 
MELHORaR

A nova organização dos Cuidados de Saúde Pri-
mários pode ser um contributo para incentivar 
a procura da especialidade de Medicina Geral e 
Familiar?
Esse é um problema complexo e, por isso, não tem 
uma solução simples. Penso que é inquestionável 
que nunca se falou tanto de Cuidados de Saúde 
Primários como desde que a reforma se iniciou. 
Também começamos a ver enfermeiros e adminis-
trativos que trabalhavam em hospitais a querer tra-
balhar em centros de saúde, ou internos a quererem 
ir trabalhar para as USF. Ainda é pouco, mas era 
uma realidade que não existia antes de se iniciar 
a reforma. No geral, a imagem que as pessoas têm 
é que se conseguiu uma melhor organização, com 
os mesmos recursos, e isso está a provocar maior 
satisfação dos profissionais. Não tem a ver, necessa-
riamente, com o dinheiro. Ainda agora, as USF po-
diam candidatar-se ao Modelo B e houve muitas que 
não se candidataram. Mas é verdade que as USF, por 
si só, não resolvem o problema de falta de médicos.

Por que razão é que a contratação de médicos 
estrangeiros não é uma boa solução?
A falta de médicos de família não é um problema 

A falta de médicos de Medicina Geral e Fami-
liar continua a ser um problema que, assume, as 
uSF não conseguem resolver e, por isso, defende 
a criação de incentivos, por parte do Ministério 
da Saúde, para que os clínicos não antecipem as 
suas reformas. Por outro lado, e no que se refere 
às parcerias entre hospitais e centros 
de saúde, Luís Pisco acredita que os 
médicos que aos 50 anos deixam de 
fazer serviço de urgência, “podem fi-
car com as 12 horas para fazer uma 
intervenção em centros de saúde da 
sua região”. Por fim, e sobre os ACES, 
o encarregado da Missão adverte 
que quanto mais perto das eleições, 
“pior” serão as condições para cria-
ção dos agrupamentos.

MEDIDaS paRa CaTIVaR 
MÉDICOS DE MEDICINa GERaL 
E FaMILIaR

 Há MUITOS MÉDICOS 
qUE SE ESTÃO a 
REFORMaR aNTES DO 
TEMpO, apESaR DE 
SEREM pESSOaS COM 
CapaCIDaDE paRa 
pODER FazER CLÍNICa (..) 
OU O ESTaDO LHES Faz 
UMa BOa OFERTa E aS 
pESSOaS aCEITaM FICaR 
a TRaBaLHaR COMO 
MÉDICOS DE FaMÍLIa, OU 
ENTÃO VaMOS TER UM 
pROBLEMa MUITO SÉRIO”
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exclusivamente português. 
Passa-se o mesmo nos Esta-
dos Unidos, no Canadá, na 
Dinamarca, na Holanda… 
Isto tem a ver, basicamente, 
com duas coisas: o paga-
mento e o reconhecimento. 
Normalmente, as profissões 
ligadas aos Cuidados de 
Saúde Primários são mal pa-
gas e, por outro lado, o traba-
lho não é reconhecido. Basta 
ter em conta, por exemplo, 
que as séries televisivas são 
sobre serviços de urgência, sobre cirurgiões… Não 
se valoriza esse trabalho de rotina continuado. 

Como é que se resolve esse problema da buro-
cracia, quando os médicos de Medicina Geral e 
Familiar são vistos, muitas vezes, pelos utentes 
como o médico que passa a baixa ou o “P1” para 
as análises?
Existem procedimentos e uma vontade política de 
evitar essas burocracias. Há alguns anos, se o pai 
tinha um filho que não ia à escola porque estava 
constipado, assinava um papel responsabilizando-
se. Hoje em dia, é preciso um atestado médico. Me-
dicalizou-se as questões excessivamente. Por outro 
lado, um dos aspectos que tem vindo a melhorar, por 
exemplo, tem sido a prescrição electrónica, com ga-
nhos para os médicos e para os utentes. Em algumas 
USF, é natural que come-
cem a aparecer quiosques 
electrónicos, para facilitar o 
pedido e emissão de alguns 
documentos e até marcação 
de consultas. Acredito que 
essa burocracia excessiva 
terá tendência para melho-
rar. Quando os profissio-
nais de saúde são pagos por 
ordenado fixo e, portanto, 
não há incentivos para a 
qualidade e quantidade do 

trabalho, a lógica é criar uma barreira ao 
acesso. Esta nova forma de pagamento, 
ligada ao desempenho e, por isso, à 
qualidade e quantidade do trabalho, 
vai melhorar e agilizar alguns dos pro-
cedimentos burocráticos que existiam.

MENOS 200 
MIL UTENTES a 
DESCOBERTO

Com as 138 USF que estão em fun-
cionamento, já é possível quantificar 
quantos utentes a menos estão sem 
médico de família?
Neste momento, estamos muito perto 
de ter 200 mil pessoas que passaram a 
ter médico de família, só pelo o facto 
das USF estarem a funcionar. Algumas 
pessoas dizem que estamos a retirar mé-
dicos de um lado, para ter médicos no 
outro. Basta fazer contas muito simples e 
perceber que as 200 mil pessoas de que 
estamos a falar referem-se aos cerca de 
mil médicos envolvidos nas USF. Cada 
médico tinha cerca de 1550 utentes. 
Quando passou para uma USF, a sua 
lista aumentou uma média de 200 uten-
tes. Os números são reais, não houve 
situações em que um médico saiu de um 
local e deixou a população a descoberto. 
Entretanto, já temos 180 candidaturas 

de USF aceites e quando estiverem todas a funcio-
nar, teremos resolvido metade do problema. Dos 
500 mil utentes que não tinham médico de família, 
250 mil vão passar a ter. 

Apesar desses números, a verdade é que o pro-
cesso de formação de USF ficou aquém das ex-
pectativas iniciais. Sente alguma desilusão pelo 
facto de os médicos não terem aderido mais, uma 
vez que a reforma era uma velha reivindicação 
da classe?
Eu considero que houve uma boa resposta por parte 
das pessoas. A verdade é que tivemos sempre mais 
candidaturas do que aquelas que conseguimos co-
locar no terreno. Aliás, se neste momento parassem 
as candidaturas, ainda teríamos seis meses pela 

frente para abrir todas as USF que estão 
em lista de espera. Portanto, não considero 
que tenha havido falta de motivação das 
pessoas. Por outro lado, se repararmos, 
temos uma curva ascendente de candida-
turas que nunca parou. No primeiro ano, 
abriram 70 USF e até Julho deste ano vão 
abrir 74. O que houve, inicialmente, foi 
um excesso de voluntarismo e uma ideia 
de que se fazia a reforma com grande fa-
cilidade. Colocou-se a meta nas 100 USF 
no primeiro ano, o que se veio a revelar 
completamente impossível.

 NO GERaL, a 
IMaGEM qUE aS 
pESSOaS TêM É 
qUE SE CONSEGUIU 
UMa MELHOR 
ORGaNIzaÇÃO, 
COM OS MESMOS 
RECURSOS, E ISSO ESTá 
a pROVOCaR MaIOR 
SaTISFaÇÃO DOS 
pROFISSIONaIS”

 NESTE MOMENTO, 
ESTaMOS MUITO pERTO 
DE TER 200 MIL pESSOaS 
qUE paSSaRaM a TER 
MÉDICO DE FaMÍLIa, 
Só pELO O FaCTO 
DaS USF ESTaREM a 
FUNCIONaR”
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Não esperava tantos 
problemas burocrá-
ticos?
São 25 anos em que 
não houve qualquer 
reforma nos Cuidados 
de Saúde Primários. 
Houve um conjunto 
de pessoas que fize-
ram a base da legisla-
ção que hoje estamos 
a utilizar, teve um conjunto de documentos ex-
traordinários, no qual nos revemos, mas que só 
conseguiram colocar no terreno 18 regimes remu-
neratórios experimentais. As pessoas que estiveram 
à frente do processo sabem das dificuldades. Foi um 
verdadeiro pesadelo, por um lado, ter a legislação 
aprovada e, por outro, colocá-la no terreno. Pela pri-
meira vez, está-se a conseguir fazer algo. É preciso 
sublinhar que existem 138 USF em funcionamento 
e ainda não fechou nenhuma, o que poderia ter 
acontecido porque as pessoas têm muitas dificulda-
des, enfrentam inúmeros problemas. 

paGaMENTO DO 
MODELO B ENTRaRá Na 
“NORMaLIDaDE” 

Existiam problemas no processamento do pa-
gamento às USF que já pertencem ao Modelo B. 
Esse é um problema que já está resolvido?
Também temos de perceber que este processo não é 
fácil. Passamos de um modelo de remuneração fixo, 
para um modelo de pagamento composto por três 
partes, cuja informação tem de chegar ao serviço 
central, para processar o que foi contratualizado. 
Este processo pressupõe um sistema informático 
muito sofisticado que não foi possível fazer em 
tempo útil, ao contrário do que nós pensávamos. 
Portanto, houve duas estratégias. Lisboa e Vale do 

Tejo pagou logo desde o iní-
cio, mesmo sabendo que podia 
não estar 100 por cento certa, 
usando uma simples folha de 
cálculo. O Porto achou que 
não tinha condições de o fazer, 
até porque são muitas equipas 
em Modelo B. Este problema 
está resolvido, as pessoas já re-
ceberam o mês de Julho e vão 
receber os respectivos retroac-
tivos. A partir de agora, tudo 
entrará na normalidade.

Houve algumas USF que op-
taram por não se candidatar 
ao Modelo B. Isso ficou a 
dever-se ao facto de não con-
seguirem cumprir os requi-
sitos exigidos?
Por acaso é espantoso. Os pri-
meiros comentários que ou-
vimos foram: são uns ganan-
ciosos, só querem dinheiro, só 
querem o Modelo B, é o negó-

cio das arábias, vão ganhar fortunas… Ouvimos de 
tudo. Agora, houve várias USF que não quiseram 
candidatar-se, porque não querem aderir ao Mo-
delo B, não só porque é um risco, mas também 
por uma questão de ideologia ou filosofia de vida, 
preferindo serem pagos com um ordenado fixo e 
não querendo ver a lista de doentes aumentar. Por 
outro lado, sabem que podem avançar em qualquer 
altura. Este não é um processo que termina agora. 
De qualquer das formas, neste momento estão 61 
unidades a funcionar em Modelo B, o que não é tão 
pouco quanto isso. 

Mas as USF que optarem por ficar no Modelo A 
vão cumprir aqueles que são os grandes objec-
tivos desta reforma?
Cumprem integralmente. Caso contrário, isso daria 
a ideia de que as USF do Modelo B são melhores. 
Nada mais errado. Desde o início foi estabelecido 
que havia três tipos de unidade: A, B e C. As pessoas 
podem fazer um trabalho exemplar em qualquer 
uma delas. Agora, existem riscos. Havia médicos 
com 42 horas de exclusividade e que passam para 
35 horas com exclusividade. São mil e muitos euros 
que têm, depois, de compensar quer alargando a 
sua lista de utentes, quer cumprindo os objectivos 
de qualidade. Se não tiver doentes em quantidade 
suficiente, por exemplo, pode perder dinheiro em 
relação ao modelo anterior. Acredito que muitos 
estarão à espera para ver como correm as coisas nas 
USF que estão a optar pelo Modelo B. 

 ExISTEM 138 USF 
EM FUNCIONaMENTO 
E aINDa NÃO 
FECHOU NENHUMa, 
O qUE pODERIa TER 
aCONTECIDO pORqUE 
aS pESSOaS TêM 
MUITaS DIFICULDaDES, 
ENFRENTaM INúMEROS 
pROBLEMaS”
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Como é que são os re-
gimes remuneratórios 
em curso?
O regime remuneratório é 
composto por três partes: 
uma fixa, que tem a ver 
com a categoria profissio-
nal do médico; uma que tem a ver com o acréscimo 
da lista de utentes e que depende da tipologia de 
cada utente – as listas são pagas por um sistema de 
ponderação –; e uma terceira paga pela qualidade. 
Existem ainda dois pagamentos à parte, no caso 
dos médicos, e que têm a ver com os domicílios, no 
máximo de 20, e com o alargamento do horário de 
atendimento. Temos de perceber que estas situações 
significam um ganho de acessibilidade por parte 
dos utentes. 

O facto de haver incentivos a listas de utentes 
que sejam compostas por idosos, ou grávidas, ou 
crianças não pode contribuir para que haja uma 
discriminação negativa no acesso da população 
aos cuidados de saúde?
Há vários mecanismos de controlo deste processo. 
Se um médico quiser atingir o máximo de unidades 
ponderadas, pode aumentar a lista para dois mil 
utentes, mas não vai conseguir fazer o tal traba-
lho de qualidade na população mais problemática, 
como os hipertensos, ou os diabéticos.

Como é que se controla a qualidade?
Não é o médico que diz se tem muita ou pouca qua-
lidade. Há um conjunto de indicadores que saem 

automaticamente do sistema e são monitorizados 
pela agência de contratualização. É tudo automa-
tizado. Outra questão que se vai levantar no futuro 
prende-se com a publicidade enganosa. Se uma USF 
não cumprir os critérios de qualidade que prome-
teu, corre o risco de ver os seus utentes mudarem-se 
para outra USF e, assim, perder os incentivos a que 
tinha direito. 

Quando é que pode avançar o Modelo C?
O Modelo C é residual. Criaram-se grandes ex-
pectativas em relação a este modelo, sem que se 
tivesse percebido exactamente o que é. A lei do 
SNS não foi alterada e, por isso, não pode haver 
em competição entre unidades públicas e unidades 
com gestão privada. O que existe é a possibilidade 
de complementaridade, ou seja, num momento em 
que as ARS saibam exactamente quantas pessoas é 
que estão inscritas e quantas é que não têm médico 

de família, o Estado pode assumir que 
não tem possibilidade de dar médico de 
família a essas pessoas e contratar com 
os sectores social, cooperativo ou pri-
vado o fornecimento desse serviço. Mas 
este tem de ser um processo muito claro.

Os sectores social, cooperativo e pri-
vado já mostraram interesse em prestar 
estes serviços?
Pela parte da Missão, temos a legislação 
pronta. Na verdade, enquanto não houver 
uma base de dados a nível nacional…

Quando é que estará disponível?
Não posso dizer. Não depende de mim. 
Sei que a Administração Central do Sis-
tema de Saúde (ACSS) está a fazer um 

grande esforço no sentido de ter uma base de dados 
única. Sabemos que há várias instituições, seja do 
sector social, cooperativo ou privado, que veriam 
com bom grado este tipo de serviço à população. 
Uma possibilidade pode passar pelos médicos re-
formados. Podem formar cooperativas profissionais 
e estabelecer contratos com o serviço público de 
saúde.

Quando arrancam os ACES?
Essa é uma decisão política que não depende da 
Missão. É evidente que estamos atrasados, pois já 
deveria haver agrupamentos no terreno, mas julgo 
que toda a gente percebe que esta é a fase mais com-
plicada da reforma. Desde o início, foi anunciado 
que havia uma parte voluntária, dando a inicia-
tiva aos profissionais, e uma segunda fase, perfei-
tamente planificada e organizada, em que se iriam 
agrupar todos os centros de saúde, para efeitos de 
gestão. Enquanto que nas USF, estávamos a falar de 
um processo voluntário, em que as pessoas podiam 
aceitar que existissem alguns constrangimentos 
iniciais, se alguma coisa correr mal na implemen-
tação dos Agrupamentos de Centros de Saúde, as 
pessoas vão reclamar pois foram obrigadas a seguir 

 SE UM MÉDICO qUISER 
aTINGIR O MáxIMO DE 
UNIDaDES pONDERaDaS, 
pODE aUMENTaR a LISTa 
paRa DOIS MIL UTENTES, 
MaS NÃO VaI CONSEGUIR 
FazER O TaL TRaBaLHO 
DE qUaLIDaDE Na 
pOpULaÇÃO MaIS 
pROBLEMáTICa, COMO 
OS HIpERTENSOS, OU OS 
DIaBÉTICOS”

“NÃO É O MÉDICO qUE DIz 
SE TEM MUITa OU pOUCa 
qUaLIDaDE”
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este caminho. Por outro lado, esta 
reforma implica o fim das sub-regi-
ões que, actualmente, prestam um 
conjunto de serviços que têm de ser 
descentralizados. Há coisas que não 
podem falhar. Era uma tragédia que 
na primeira vez que se criasse um 
Agrupamento de Centros de Saúde, 
os profissionais não recebessem o or-
denado a horas. Seria uma confusão 
tremenda.
 

“VaI SER MaU SE 
NÃO SE aBRIR UM 
NúMERO RazOáVEL 
DE aCES aTÉ aO FINaL 
DO aNO”

Mas quando pensa que estão criadas as condi-
ções para que arranquem os primeiros ACES?
Estamos na fase final de uma legislatura de quatro 
anos e penso que quanto mais próximo das eleições 
estivermos, vão piorando as condições de criação 
dos ACES. Na minha opinião pessoal, vai ser mau se 
não se abrir um número razoável até ao final do ano, 
pelo menos um nas regiões mais pequenas e mais 
do que um nas maiores. Vai aumentar a dificuldade. 
Se tivermos de protelar para o ano a abertura dos 
ACES, é demonstrar dificuldades de avançar para o 
terreno. Mas esta é uma decisão política. 

Os ACES vão ser meros substi-
tutos das sub-regiões de saúde?
Isso são as más-línguas (sorriso). A 
lógica é completamente diferente. 
O que temos aqui é uma cadeia 
hierárquica. As sub-regiões são su-
periores hierárquicos dos centros 
de saúde e, muitas vezes, assistia-
se a um jogo do gato e do rato: os 
centros de saúde pediam quatro 
vezes mais do que aquilo que ne-
cessitavam, para que as sub-região 
dessem um quarto. A lógica das 
sub-regiões não é prestar cuidados 
de saúde. É ser prestadora de serviços. A lógica dos 
ACES é serem organizações de prestação de cuida-
dos. Além disso, pela primeira vez nos Cuidados de 
Saúde Primários, vai haver um director clínico, à se-
melhança do que acontece nos hospitais. Tem uma 
equipa, composta por um médico, um médico de 
saúde pública, um enfermeiro e uma outra profis-
são. Essa governação clínica vai permitir que sejam 
responsáveis pela qualidade, pela formação, pela 

satisfação dos utentes e dos profissionais. No fundo, 
um conjunto de tarefas que são absolutamente cru-
ciais e que não existiam nos centros de saúde. Por 
outro lado, é preciso aumentar a capacidade de ges-
tão. Estamos a falar de grandes empresas, onde es-
tarão 600 a 900 pessoas a trabalhar.

“aUTaRCaS TêM DE FazER 
paRTE Da SOLUÇÃO E NÃO 
paRTE DO pROBLEMa”

Estão previstos 74 ACES a nível nacional. Quais 
foram os critérios que estiveram na origem da 
escolha de localização?
Foram vários: ter entre 50 e 250 mil habitantes, 
haver afinidades culturais e históricas entre os con-
celhos e ter um hospital de referência. As propostas 
foram enviadas para os municípios para que dessem 
as suas próprias sugestões e até acabou por haver 
acertos. 

Qual a importância de ter um autarca nos órgãos 
dirigentes dos ACES, como está previsto?  
Os Cuidados de Saúde Primários são serviços de 
proximidade. Se os autarcas estiverem motivados e 
empenhados em melhorar os serviços a nível local, 
as coisas correm muito melhor. Aconteceu isso com 
as USF. Houve casos em que os autarcas tiveram um 
empenho inestimável e ajudaram muito na cons-
trução de unidades ou no melhoramento de insta-
lações. Penso que os autarcas têm de fazer parte da 

solução e não parte do problema. 
Infelizmente, não aparece na co-
municação social o empenho e a 
colaboração dos autarcas neste pro-
cesso.

Está fora de hipótese a ideia que 
chegou a ser equacionada de en-
tregar a gestão dos centros de 
saúde às autarquias?
Penso que essa é uma questão que, 
neste momento, não está em cima 
da mesa. É natural que a comuni-
dade em que os centros de saúde 
estão inseridos tenham uma pala-

vra a dizer sobre os centros de saúde. O Conselho 
Consultivo não é apenas composto por autarcas, 
mas também por pessoas interessadas e interve-
nientes numa comunidade que se pretende que 
esteja sensibilizada para os Cuidados de Saúde Pri-
mários. A verdade é que 95 por cento das necessida-
des de saúde de uma população são resolvidas nos 
centros de saúde, apesar da discussão girar quase 
sempre em torno dos hospitais. 

 [MODELO C] UMa 
pOSSIBILIDaDE pODE 
paSSaR pELOS MÉDICOS 
REFORMaDOS. 
pODEM FORMaR 
COOpERaTIVaS 
pROFISSIONaIS 
E ESTaBELECER 
CONTRaTOS COM O 
SERVIÇO púBLICO DE 
SaúDE”

 SE TIVERMOS DE 
pROTELaR paRa O 
aNO a aBERTURa DOS 
aCES, É DEMONSTRaR 
DIFICULDaDES DE 
aVaNÇaR paRa O 
TERRENO. MaS ESTa 
É UMa DECISÃO 
pOLÍTICa”



12 ENTREVISTA

DIRECTORES DOS 
aCES “VÃO TER 
aVaLIaÇÃO DE 
DESEMpENHO”

Quais são os critérios para a 
indigitação dos órgãos diri-
gentes dos ACES?
Penso que não vai ser fácil 
encontrar órgãos dirigentes e 
pessoas que sejam competen-
tes e que queiram ser director 
de um ACES, até porque não é 
financeiramente atractivo. Uma 
pessoa ganha mais como coor-
denador de uma USF do que se 
estiver como coordenador exe-

cutivo de um ACES. De qualquer das formas, toda a 
gente está muito consciente de que ou se encontram 
as pessoas certas e com competência para fazer 
este trabalho, ou vai ser muito difícil que a reforma 
tenha sucesso. Apesar de tudo, as instituições de 
saúde em Portugal ainda estão muito dependentes 
de lideranças que sejam competentes, assumidas 
e empenhadas. Vai haver um escrutínio público 
muito grande e toda a gente vai tecer comentários 
sobre as pessoas que forem escolhidas. Portanto, as 
ARS estão conscientes de que todos os olhos estão 
virados para essas nomeações e tudo vão fazer para 
nomear as pessoas certas.

Mas não concorda que este sistema favorece as 
indigitações políticas, bastando ter em conta que 
sempre que muda um Governo, muda a direcção 
das ARS e, a partir de agora, vão mudar as direc-
ções dos ACES?
Os directores dos ACES são chefias intermédias. 
Além disso, vão ter formação e um sistema de ava-
liação comuns, o que vai permitir comparar níveis 
de desempenho. Apesar de tudo, acho que os riscos 
são relativamente menores do que aquilo que as 

pessoas julgam. Por outro lado, 
há transparência nesse modelo 
de gestão e vai ser possível ava-
liar quem tem ou não compe-
tência. Na minha opinião, muito 
mais importante neste processo 
é o director clínico, mais do que 
o director executivo. 

Por que não se optou, por 
exemplo, por um sistema de 
eleição?
A este nível, normalmente há 
uma nomeação. Parece que 
agora só há problemas políticos 
na saúde. Esta é uma situação 
normal, em qualquer lado. Se 
uma pessoa quer um adminis-
trador numa empresa, este é 
nomeado pelo conselho de ad-

ministração e depois responde pelos resultados. 
Vai acontecer o mesmo nos ACES. Há um sistema 
de transparência, de forma a que os resultados pos-
sam ser avaliados e comparados e seja fácil perceber 
quem tem um bom e um mau desempenho. Como 
tudo na vida, quando se nomeia 74 directores exe-
cutivos e 74 directores clínicos, vão aparecer boas e 
más surpresas. 

pROFISSIONaIS DOS CENTROS 
DE SaúDE “pODEM SENTIR-SE 
INJUSTIÇaDOS”

Juntamente com os ACES, vão aparecer uma 
série de unidades funcionais. Como é que vão 
funcionar?
Onde não existirem USF, vamos agrupar as pessoas 
– médicos, enfermeiros, administrativos – em Uni-
dades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 
que são em tudo o mais semelhante possível às USF. 
Num processo voluntário como é a criação de USF, 
é normal que apareçam assimetrias e até iniquida-
des. Há sítios onde há muitas USF, outras em que 
não há. Esta é a altura para corrigir isso. É preciso 
sublinhar que este processo não significa nenhum 
menosprezo pelas pessoas que não avançam para 
as USF, até porque algumas delas gostariam e nunca 
tiveram a possibilidade de se candidatarem. Mas 
que fique bem claro que não há pessoas de primeira 
e pessoas de segunda. Mas percebo que o media-
tismo das USF faça com que os outros profissionais 
se sintam um pouco infelizes. De facto, há uma in-
justiça de visibilidade. Existem pessoas em centros 
de saúde convencionais a trabalhar muito bem há 
vários anos e que se podem sentir injustiçadas. Com 
razão, mas essa é uma questão que nos ultrapassa, 
pois não somos nós que decidimos o que é ou não 
mediático. Agora, os ACES são a possibilidade de 
repor, um bocadinho, a ordem normal e natural das 
coisas. Resolver essas iniquidades e injustiças que 
se poderão ter sido criadas. 

 ESTE pROCESSO NÃO 
SIGNIFICa NENHUM 
MENOSpREzO pELaS 
pESSOaS qUE NÃO 
aVaNÇaM paRa aS USF, aTÉ 
pORqUE aLGUMaS DELaS 
GOSTaRIaM E NUNCa 
TIVERaM a pOSSIBILIDaDE 
DE SE CaNDIDaTaREM. MaS 
qUE FIqUE BEM CLaRO 
qUE NÃO Há pESSOaS DE 
pRIMEIRa E pESSOaS DE 
SEGUNDa”
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Estão previstas mais três tipos de unidades fun-
cionais.
Teremos Unidades de Cuidados na Comunidade 
(UCC) que existirão, pelo menos, uma em cada 
centro de saúde, portanto, várias por cada ACES. 
Actualmente, os centros de saúde já fazem muito 
trabalho comunitário que, apesar de tudo, não tem 
grande visibilidade. A ideia é aproveitar e desenvol-
ver tudo aquilo que de bom se faz, como os cuida-
dos domiciliários, o apoio às escolas, a saúde ocupa-
cional. Finalmente, cada ACES terá uma Unidade 
de Saúde Pública (USP) e uma Unidade de Recursos 
Assistenciais Partilhados (URAP). No caso da USP, 
e para além da autoridade de saúde, esta unidade 
terá a função de observatório de saúde pública local. 
Basicamente, terá de observar o que se passa em 
termos de saúde na sua zona de actuação, para que 
sejam traçados planos de acção de acordo com a re-
alidade local. Já a URAP, permitirá agrupar os pou-
cos nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas que 
temos nos Cuidados de Saúde Primários, de forma a 
que dêem apoio às várias unidades assistenciais.  

Esperam ter mais especialistas e mais diversi-
dade de especialidades nos Cuidados de Saúde 
Primários?
Sim, pois os que existem são em quantidade in-
suficiente. Agora, este é um processo que deverá 
decorrer, consoante as necessidades detectadas. 
Mas também temos previsto outras especialidades 
como pediatras consultores, psiquiatras, ou outras. 
Estes profissionais poderão deslocar-se aos centros 
de saúde, não especificamente para 
dar consulta, mas para dar forma-
ção, fazer consultadoria, discutir 
casos clínicos com os colegas. Há 
várias experiências neste género 
em Portugal a funcionar bem e 
existem colegas do sector hospita-
lar que têm muito gosto em colabo-
rar com os centros de saúde. É pre-
ciso clarificar como é que se paga, 
porque, obviamente, os hospitais 
EPE não vão querer disponibilizar 
médicos se não forem compensa-
dos por isso. De qualquer das for-
mas, por exemplo, há um conjunto 
de médicos que aos 50 anos dei-
xam de fazer serviço de urgência e 
podem ficar com as 12 horas para fazer uma inter-
venção em centros de saúde da sua região. 

Quando estarão a funcionar estas unidades?
Mal os ACES comecem a funcionar e comece a ha-
ver essa ligação entre a direcção técnica dos ACES e 
o hospital de referência.

DIVERGêNCIaS SOBRE OS aCES 
LEVaRaM à DEMISSÃO Da 
EqUIpa

Há poucos meses viu-se confrontado com o 
pedido de demissão da equipa que liderava e 
acabou também por pedir a demissão à ministra 
da Saúde. O que o levou a ficar?
Por mais que as equipas funcionem bem e estejam 
a desempenhar um bom trabalho, vivemos num 
clima de grande tensão. No trabalho da Missão não 
há rotinas, estamos sempre a fazer coisas novas 
e, muitas vezes, estamos a criar projectos a partir 
quase do zero, com uma grande capacidade de exe-
cução. Isto provoca um grande stress em termos 
da equipa. Durante muito tempo, havia uma total 
consonância em termos estratégicos, não só no que 
queríamos, mas também na forma como iríamos 
fazer. Nas USF era tudo pacífico. Todos queriam a 
mesma coisa e feita da mesma maneira. Em relação 
aos ACES, todos queríamos a mesma coisa, mas não 
da mesma maneira. Portanto, havia divergências 
que foram tão fortes que, numa equipa que está 
debaixo de tanta pressão, provocaram problemas. 
A razão porque retirei o pedido de demissão foi 
porque quem tinha de decidir o que se tinha de 
fazer decidiu e eu resolvi que teria condições para 
continuar com esta tarefa. Em Portugal, quem faz 
alguma coisa está sujeito a ouvir muitas críticas, 
mas lido bem com isso. 

Paralelamente, vão ser criadas Uni-
dades Locais de Saúde (ULS). Consi-
dera que esta medida vai incentivar 
a dependência hospitalar?
Não é segredo que não sou um en-
tusiasta das ULS. Daqui a uns anos, 
poderiam ser uma opção. Neste mo-
mento, a diferença de cultura orga-
nizacional entre os centros de saúde 
e os hospitais é tão grande que acho 
que é colocar dificuldades acrescidas 
à gestão. A colaboração entre os cen-
tros de saúde e os hospitais é inevitá-
vel, assim como inevitável melhorar 
a comunicação informática e facilitar 
a vida dos doentes, afinal de contas 
vivemos numa rede de cuidados onde 

as pessoas devem poder circular com a maior faci-
lidade possível. Agora, considero que não é preciso 
terem a mesma administração. Com isso é que não 
concordo. De qualquer das formas, as novas ULS 
são compostas por hospitais e ACES e basicamente 
a organização é a mesma, apesar de terem a mesma 
administração. n

 NaS USF ERa 
TUDO paCÍFICO. 
TODOS qUERIaM 
a MESMa COISa E 
FEITa Da MESMa 
MaNEIRa. EM 
RELaÇÃO aOS aCES, 
TODOS qUERÍaMOS 
a MESMa COISa, 
MaS NÃO Da 
MESMa MaNEIRa”



INFRaCÇõES  SURGEM, a 
MaIORIa DaS VEzES, pOR 
DESCONHECIMENTO

Passavam poucos minutos da hora marcada, quando 
Fátima Carvalho chegou à Sede da Ordem dos Mé-
dicos, para a entrevista à nortemédico. Juntamente 
com as volumosas pastas que carregava – fruto do 
“trabalho de casa” que as novas funções exigem –, 
trazia consigo o livro que desde Janeiro, altura em 
que tomou posse como elemento do Conselho Dis-
ciplinar Regional (CDR), a acompanha – “ Estatutos 
e Regulamentos da Ordem dos Médicos” – e que, 
diz, todos os colegas deveriam conhecer. “Algumas 
das situações passíveis de penalização começam 
por ser infracções aos nossos estatutos e acredito 
que surgem, a maioria das vezes, por desconheci-
mento“, justifica.  
Assistente Hospitalar Graduada de Cirurgia Pedi-
átrica do Hospital Maria Pia, no Porto, aceitou o 
desafio de pertencer ao CDR com a consciência de 
que o trabalho não seria fácil. Não só pela quanti-
dade de processos que actualmente o CDR tem em 
mãos, mas também pelo tipo de competências que 
lhe estão atribuídas. Só em 2007, deram entrada 
257 novos processos e no primeiro semestre deste 
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«É UMa 
FUNÇÃO qUE 
VaI CONTRIBUIR 
paRa O MEU 
CRESCIMENTO»

FáTIMa CaRVaLHO
NãO SE SENTE SEDuzIDA PELA POLíTICA, 

MAS ACREDITA NO PROJECTO DA EquIPA 

quE LIDERA A SECçãO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MéDICOS. FOI POR 

ISSO quE ACEITOu O NOvO DESAFIO E, AC-

TuALMENTE, é uM DOS NOvOS ELEMENTOS 

DO CONSELhO DISCIPLINAR REGIONAL. à 

NORTEMéDICO, FáTIMA CARvALhO DE-

FENDE uMA MAIOR RESPONSAbILIzAçãO DE 

quEM APRESENTA quEIxAS INFuNDADAS.

NOVOS ROSTOS DO 
CONSELHO DISCIpLINaR REGIONaL
O CONSELhO DISCIPLINAR DA SRNOM SAíDO DAS úLTIMAS ELEIçõES PASSOu A INTEGRAR DOIS NOvOS 

MEMbROS – A DRA. FáTIMA CARvALhO E O DR. JOãO bERNARDES – quE SE ESTREIAM NESTAS NEM SEM-

PRE bEM COMPREENDIDAS TAREFAS. A NORTEMéDICO FOI SAbER DAS SuAS MOTIvAçõES E DOS SEuS 

PROJECTOS PARA O DESEMPENhO DO CARGO.

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Nuno Almeida/Medesign
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FáTIMa CaRVaLHO

ano 102. “Todas as participações que chegam ao 
CDR obrigam, estatutariamente, à abertura de um 
processo disciplinar, independentemente de haver 
ou não infracção praticada pelo colega alvo”, escla-
rece, acrescentado: “É um trabalho que não é visível 
e que se pode tornar perverso, pois estamos a pro-
nunciar-nos sobre os nossos pares. Mas, de acordo 
com os próprios Estatutos da Ordem dos Médicos, 
alguém tem de o fazer”. 
Ainda assim, Fátima Carvalho prefere ocupar este 
lugar, em vez de um cargo mais político. Até por-
que, confessa, a política nunca a seduziu. “Um sis-
tema político é inerente à organização social, mas as 
sociedades necessitam de líderes respeitados e cre-
díveis. Lamentavelmente, não é essa a imagem que 

nos transmitem nos últimos anos”.
Talvez por isso, nunca foi muito 
ligada às actividades políticas das 
associações de estudantes. Mesmo 
assim, chegou a cumprir um man-
dato como elemento da Associação 
de Estudantes da Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto, no 
6º ano do curso. 
Agora, e depois de ter pertencido à 
SRNOM como representante da Ci-
rurgia Pediátrica no Norte, Fátima 
Carvalho divide o seu tempo pro-
fissional entre a medicina e os pro-
cessos que vão chegando ao CDR e 
que obrigam a todo um sistema que 
vai desde a avaliação dos processos, 
pedidos de parecer às entidades ne-
cessárias,  audição de testemunhas, 
até à resolução final. 

(nortemédico) – Por que decidiu 
aceitar o convite para pertencer 
ao CDR?
(Fátima Carvalho) –Já há algum 
tempo que acreditava neste projecto 
da SRNOM e no grupo de trabalho 
que estava formado. Confesso que 
quando me foi dirigido o convite 
ponderei se deveria ou não aceitá-lo, 
dado que é um cargo de grande res-
ponsabilidade e, ao mesmo tempo, 
bastante trabalhoso. No entanto, 
pareceu-me que esta função se en-
quadrava no meu perfil, ou seja, não 
sendo um cargo político, seria uma 
colaboração directa com o projecto 
da SRNOM. Além disso, acredito 
que este trabalho vai contribuir 
para o meu crescimento, pois, como 
já pude verificar nestes primeiros 
meses, existem pormenores com os 

quais somos confrontados durante o exercício da 
nossa profissão e para os quais não estamos aler-
tados. Inclusivamente, erros que se cometem por 
puro desconhecimento do Estatuto e Código Deon-
tológico da Ordem dos Médicos.

Como é que têm sido estes primeiros meses de 
trabalho?
Não posso dizer que fiquei surpreendida, porque já 
tinha consciência do elevado número de processos 
que chegavam ao CDR. Acima de tudo, têm sido 
meses de aprendizagem. O grupo de trabalho que 
compõe actualmente o CDR parece-me bastante 
idóneo e independente, tendo como presidente um 
homem que impõe uma grande dinâmica. 

“qUEIxOSOS DEVERIaM SER 
RESpONSaBILIzaDOS”

Considera que existem excessos na apresentação 
de queixas contra médicos, dirigidas ao CDR?
Penso que os queixosos deveriam ser responsabili-
zados, uma vez que estão a gastar recursos físicos, 
financeiros e humanos. A verdade é que quando é 
apresentada uma queixa contra um médico, ape-
sar de naquele momento não haver qualquer de-
cisão, o bom-nome do colega é posto em causa. 
Mas, se constatarmos que não há razões para dar 
provimento à queixa, o queixoso não sofre qualquer 
repercussão. Como em tudo na vida, na minha opi-
nião, deve haver uma maior responsabilização de 
quem se queixa sem razão. 

O número de processos e a complexidade dos 
mesmos poderá, um dia, implicar uma profissio-
nalização do CDR?
Obrigatoriamente temos de nos preparar para po-
dermos dar os nossos pareceres. No entanto, o CDR 
é assessorado neste momento por dois advogados 
que se ocupam da parte processual, e secretariado 
por uma pessoa incansável, com anos de experiên-
cia na Ordem e sem os quais tudo isto seria impos-
sível. Mesmo assim, em Setembro, a SRNOM vai 
promover, em parceria com a Universidade Cató-
lica, o curso em «Direito da Medicina» que vou fre-
quentar. Além disso, tento ler a pouca literatura que 
existe sobre esta matéria. De qualquer forma, nós 
damos pareceres sobre condutas deontológicas e de 
má prática clínica e deixamos a responsabilidade 
civil para os tribunais. Acredito que um acréscimo 
no número de processos possa obrigar a repen-
sar o funcionamento do conselho de disciplinar. 
Eventualmente, se fosse possível responsabilizar 
os queixosos por utilizarem de forma algo incons-
ciente este direito, poderíamos conseguir algum 
equilíbrio. 

Quando se pergunta o que é que mais 
gosta de fazer nos tempos livres, 

Fátima Carvalho não hesita em respon-
der: ler e viajar. Das viagens, é-lhe difícil 
destacar a que mais a marcou, pois todos 
os lugares e povos que conheceu “têm 
coisas fantásticas”,  mas arranja palavras 
para descrever algumas: “A Nova Zelân-
dia é, para mim, o país mais ajardinado 
do Mundo. Agora, se falarmos de beleza 
natural temos de ir para a América do 
Sul. E o Panamá tem o céu cor-de-rosa 
que mais me impressionou”. As viagens 
nunca podem ser para muito longe do 
mar, pelo qual assume uma paixão an-
tiga. “Adoro o mar e preciso de o ver, quer 
seja revolto ou calmo, funciona como 
calmante insubstituível e uma fonte de 
energia. Lembro-me, por exemplo, da 
época de exames da faculdade: Nessa al-
tura, muitas vezes precisava de ir olhar 
o mar”, recorda. Também é no mar que 
encontra  o desporto que gostaria de pra-
ticar com mais frequência: o mergulho. 
Longe das multidões e dos telemóveis. 
“Acho que gosto de fugir do mundo”, ar-
gumenta.  “Quando estamos debaixo de 
água é tudo muito absorvente e, por outro 
lado, deixamos transparecer o melhor e o 
pior de nós, uma vez que implica regras 
de entreajuda e de resposta às adversi-
dades que testam a nossa reacção nas 
mais diferentes circunstâncias”, descreve. 

paIxÃO pELO MaR



JOÃO BERNaRDES 

sublinhou. Por isso, divide o tempo como ninguém. 
A par das funções de professor catedrático na Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto e do 
lugar de chefe de serviço de Ginecologia/Obstetrícia 
que ocupa no Hospital de S. João, ainda conseguiu 
arranjar tempo para se envolver no trabalho que é 
levado a cabo pelo Conselho Disciplinar Regional 
(CDR) do Norte. 
João Bernardes acredita que experiências como a 
que actualmente vive “são gratificantes”. Lembra, 
como exemplo, os tempos de início de carreira, al-
tura em que se envolveu em algumas comissões que 
lutaram pelos direitos dos internos gerais, quando 
estes foram ameaçados. “Conseguimos obter os re-
sultados que queríamos e quando assim é só pode 
ser avaliada como uma experiência gratificante. 
Ainda para mais quando são os nossos pares que 
nos escolheram para desempenhar esse papel”, re-
fere, acreditando que o desafio mais recente tam-
bém vai ter os mesmos resultados.  

(nortemédico) – Que razões o motivaram a aceitar 
o convite para pertencer ao CDR?
( João Bernardes) – Depois da experiência que tive 
como elemento do Conselho Consultivo para área 
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TRaBaLHO DO CDR 
«TEM UM papEL pEDaGóGICO»

uMA EquIPA PEquENA, COMPOSTA POR 

PROFISSIONAIS “ExCELENTES”, E COM Ob-

JECTIvOS bEM DEFINIDOS LEvARAM JOãO 

bERNARDES A ACEITAR O CONvITE PARA 

PERTENCER AO CONSELhO DISCIPLINAR RE-

GIONAL DO NORTE. SEIS MESES vOLvIDOS, 

GARANTE quE NãO ESTá ARREPENDIDO E 

CONSIDERA MESMO quE A ExPERIêNCIA 

TEM SIDO ENRIquECEDORA.

NOVO DESaFIO pODE 
SER UMa ExpERIENCIa 
GRaTIFICaNTE

Aproveitar as coisas boas da vida poderia ser a filo-
sofia de vida de João Bernardes. Nem que a maior 
parte do tempo seja feito a trabalhar, porque, como 
confessou à nortemédico, o amor pela profissão 
é incondicional. “Gosto muito daquilo que faço”, 

NOVOS ROSTOS DO CONSELHO DISCIpLINaR REGIONaL

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Nuno Almeida/Medesign
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da Ginecologia/Obstetrícia, em que por várias vezes 
demonstrei a minha preocupação pelo facto de pen-
sar que não estaria a ser útil à instituição, julguei 
que nunca mais iria aceitar o convite para perten-
cer a um órgão dirigente. No entanto, quando me 
convidaram para pertencer ao CDR, explicaram-
me que o tipo de funcionamento deste conselho 
seria diferente, mais organizado e objectivo. Além 
disso, seria constituído por uma equipa pequena e 
composto por colegas que são excelentes pessoas e 
profissionais. Todos estes factores, juntamente com 
o facto de achar que seria capaz de assumir estas 
funções, acabaram por me motivar a aceitar o con-

vite. Apesar de, ano para ano, ser 
cada vez mais difícil conciliar toda 
a vida familiar e profissional, foi 
uma honra terem-me feito este con-
vite que aceitei com muito gosto.

Seis meses depois de ter tomado 
posse, que balanço é que faz?
Tem sido uma experiência muito 
interessante e posso assegurar que 
já aprendi muito, ao longo destes 
meses. Mas, devo confessar que 
na altura em que o convite me foi 
formulado, e apesar do funciona-
mento do CRD estar perfeitamente 
organizado, não estava à espera de 
tanto trabalho. Não quero com 
isto dizer que seja um trabalho 
que não se consiga fazer, mas não 
tinha consciência do número de 
processos que existem e que têm 
de ser analisados. 

pROBLEMaS DE 
COMUNICaÇÃO 
MÉDICO/DOENTE

Que tipo de queixas chegam, es-
sencialmente, ao CDR?
Normalmente, as queixas estão re-
lacionadas com problemas de co-
municação entre médicos e doen-
tes, ou entre instituições de saúde 
e doentes. No entanto, de acordo 

com a esmagadora maioria das decisões que são 
tomadas, por unanimidade, pelo CDR, as queixas 
acabam por não ter provimento.

Como é que se poderia resolver este tipo de pro-
blemas, de forma a que não houvesse necessi-
dade de se iniciar processos disciplinares?
Algumas das formas de resolver esses problemas de 

comunicação têm a ver com a melhoria da educação 
das pessoas, com a melhoria dos esclarecimentos 
que se prestam aos profissionais e às populações e 
com um estabelecimento correcto das expectativas 
que as pessoas devem ter de cada problema. Estas 
são áreas de intervenção de médio e longo prazo que 
passam por melhorar as nossas condições de apren-
dizagem, de ensino de cultura e de comunicação. 
Além disso, o próprio trabalho do CDR pretende 
dar um contributo nessa área, tendo um papel pe-
dagógico, não só para dentro do próprio conselho, 
mas também para fora, através dos ensinamentos 
que os seus elementos adquirem e transmitem na 
sua própria vida profissional, com as pessoas com 
as quais se relacionam. 

Estava preparado para analisar processos e fazer 
todo um conjunto de diligências que o trabalho 
do CDR pressupõe?
A tarefa tornou-se mais fácil do que eu pensava, 
porque o CDR é constituído por pessoas que já 
têm muita experiência, pois não é o primeiro man-
dato que fazem. Por outro lado, beneficiamos de 
um apoio jurídico excelente e de um secretariado 
fora de série. Assim, e dado sermos uma equipa 
pequena, composta por pessoas experientes, com 
boas qualidades de comunicação e empatia entre si, 
este trabalho torna-se mais simples. Por outro lado, 
de reunião para reunião, vamos adquirindo novas 
experiências e novos conhecimentos que nos per-
mitem melhorar o nosso conhecimento geral nesta 
área. Mesmo assim, às vezes, existem problemas 
difíceis de resolver. Nestas situações, os casos são 
meditados, auscultamos outras pessoas, pedimos 
pareceres aos colégios de especialidade, ouvimos os 
pareceres jurídicos… Existe um conjunto de proce-
dimentos que nos ajudam a tomar as decisões.

Acredita que este é um cargo que pode trazer 
algumas inimizades?
É muito complicado julgar seja quem for e, neste 
caso, os colegas. Mas, volto a repetir, a equipa do 
CRD cultiva um espírito pedagógico nas aprecia-
ções que faz dos processos. Além disso, somos to-
dos profissionais no activo e temos a noção de que 
também podemos ser julgados.

Portanto, depreendo que não está arrependido 
por ter aceite este convite.
Não estou arrependido, embora tenha pena de não 
ter mais tempo disponível. Por outro lado, tenho a 
noção de que estes cargos têm um prazo de dura-
ção. Há um mandato, neste caso que vai durar três 
anos, e é bom que, depois, outros colegas possam 
ocupar este lugar e viver a experiência. Ao fim de 
seis meses, posso dizer que já houve um grande 
enriquecimento pessoal e profissional. n

Apesar de pouco, João Bernardes faz 
questão de aproveitar bem o tempo 

livre e revela ter a sorte de poder usufruir 
dele “graças à excelente família e ao grupo 
de amigos” que possui. “Felizmente, pu-
xam-me de um lado para o outro e acabo 
por participar nas mais diferentes activi-
dades”, conta. Por isso, os interesses são 
diversificados. Para além do gosto por 
viajar, conhecer a gastronomia, música 
e pessoas dos lugares que visita, o mé-
dico é «conduzido» pelos hobbies dos 
três filhos: “Tenho um filho que, actual-
mente, está numa fase que gosta muito 
de desporto, uma filha mais velha que 
gosta muito de cinema e uma mais nova 
que ainda anda no colégio e tem os seus 
espectáculos de ballet e música”. É por es-
tes mundos que, depois, João Bernardes 
viaja um pouco. A par disso, acrescenta, 
“tenho amigos que gostam de arte, de au-
tomóveis, de antiguidades e, por isso, de 
vez em quando vou a uma feira ou a uma 
exposição”. 

MOMENTOS EM 
FaMÍLIa



18 DoSSIER ESpEcIAl

Os cuidados de saúde no mais pequeno 
distrito de portugal vistos à lupa

Viana do Castelo é o menor distrito português 
em termos de área (apenas 2255 km2). Em pleno 
Minho, com uma estimativa de cerca de 250 
mil habitantes, são 10 os concelhos que integra. 
Actualmente, morre-se mais do que se nasce 

no distrito de Viana do Castelo. Um pouco à 
semelhança do resto do país, o crescimento 
natural tem sido negativo (ver adiante, gráfico 
4), com o número de óbitos a chegar aos 2932, 
em 2005, e o número de nados vivos a ficar-se 

A REFORMA NOS CuIDADOS DE 

SAúDE PRIMáRIOS, A REESTRuRAçãO 

DOS SERvIçOS DE uRGêNCIA Ou A 

SAíDA DE MéDICOS ESPANhóIS SãO 

ALGuNS DOS TEMAS «quENTES» EM 

vIANA DO CASTELO. NuMA GRANDE 

REPORTAGEM, A NORTEMéDICO TRAçA 

ALGuMAS DAS CARACTERíSTICAS 

DESTE DISTRITO DO MINhO, COM A 

AJuDA DE CARLOS DANIEL, ADJuNTO 

DA DELEGADA REGIONAL DE SAúDE 

PúbLICA, E ENTREvISTA O PRESIDENTE 

DO CONSELhO DISTRITAL, NELSON 

RODRIGuES, E O COORDENADOR 

DA Sub-REGIãO DE SAúDE, MANuEL 

CARNEIRO. 

Neste número 35 da revista «nortemédico» 
inicia-se uma série de artigos em que se 
procura dar uma visão geral do panorama 
da saúde nos distritos da área de influência 
da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM).
Depois de no início do ano terem tomado 
posse as novas direcções dos Distritos Mé-
dicos, pretendemos ir ouvir os seus respon-
sáveis, mas também outros responsáveis 
políticos, bem como alguns dos principais 

agentes envolvidos na prestação dos cui-
dados de saúde em cada Distrito. 
A informação de natureza estatística apre-
sentada foi retirada de “Elementos Estatís-
ticos: Informação Geral: Saúde 2005”, uma 
edição da Direcção-Geral da Saúde publi-
cada em finais do ano passado (Dezembro 
de 2007). Compila dados obtidos de diver-
sas fontes (Ministério da Saúde, Instituto 
Nacional de Estatística, Ordem dos Médi-
cos, etc.) e embora seja informação respei-

tante já a 2005, é a mais actual que se en-
contra disponível. Em alguns casos poderá 
estar mais ou menos desactualizada (facto 
para o qual não queríamos deixar de aler-
tar os leitores da «nortemédico» e pedir 
a sua compreensão), mas genericamente 
não deixa de ser extremamente útil para os 
objectivos deste trabalho. 

Comecemos então com o distrito de viana 
do Castelo.

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Nuno Almeida/Medesign
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VIaNa
DO CaSTELO

1. DEMOGRAFIA
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O distrito de Viana do Castelo tem pouco mais de 250 mil habitantes (gráfico 
01), com o normal predomínio do sexo feminino (133,6 mil mulheres / 118,5 
mil homens). É, apesar de tudo, um distrito com uma densidade populacional 
rigorosamente coincidente com a média de portugal continental (114 habitan-
tes/km2). a distribuição por grupos etários (gráfico 02) mostra um ligeiro des-
locamento para escalões superiores, resultando um índice de envelhecimento 
(relação entre a percentagem de habitantes com mais de 65 anos e a de habi-
tantes com menos de 15 anos) de 149, muito semelhante, por exemplo, ao de 
Vila Real (152,2), mas bastante acima da média nacional de 110,1 (gráfico 03).

NOTa: Os dados que serviram de base à elaboração dos gráficos e restante informação de carácter estatístico apresentada foram retirados de “Elementos 
Estatísticos: Informação Geral: Saúde 2005”, Direcção-Geral da Saúde, 2007 (ISSN 0872-1114). Nos casos em que se apresentam dados indicados como 
sendo de “portugal”, tal deve ser entendido como portugal continental, apenas.
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Carlos Daniel, 
adjunto da Delegada 

Regional de Saúde pública

Indicadores demográficos

Todos os indicadores demográficos (taxa 
de natalidade – gráfico 05, taxa de mor-
talidade – gráfico 06, taxa de fecundidade 
– gráfico 07 e índice sintético de fecundi-
dade – gráfico 08) de Viana do Castelo são 
piores que a média nacional e da própria 
região norte no seu todo, com valores in-
termédios entre os do interior (Bragança e 
Vila Real) e os do litoral mais desenvolvido 
(Braga e porto).

1. DEMOGRAFIA

1618

Portugal Bragança

-1083

Porto

5002

Viana do
Castelo

-767

Vila Real

-1104

Crescimento natural

2836

Braga

04Movimento da população 

Viana do Castelo apresenta 
um crescimento natural (di-
ferença entre nados-vivos e 
óbitos) negativo (-767), o 
que também acontece em 
Vila Real e Bragança (grá-
fico 04).

pelos 2165, no mesmo ano. Talvez por isso, um dos 
projectos que está ser implementado seja especial-
mente destinado aos mais velhos, como adiantou 
à Nortemédico o adjunto da Delegada Regional de 
Saúde Pública, Carlos Daniel. Trata-se de um pro-
grama que visa combater a mortalidade pelo frio e 
que atinge especialmente a população com mais de 
65 anos e com menos de um ano de idade. Só neste 
distrito, segundo as últimas estimativas, morrem 
em média 280 pessoas por ano devido ao frio. “Te-
mos taxas de óbitos elevadas durante o Inverno e, 
neste contexto, temo-nos empenhado num projecto 

que visa combater este problema, designadamente 
através de aconselhamento junto de instituições, 
como os lares de terceira idade, de forma a que 
as pessoas aprendam a combater o frio”, explicou 
Carlos Daniel. 

TUMORES SÃO pRINCIpaL 
CaUSa DE MORTE

De acordo com os últimos dados estatísticos da 
Direcção-Geral da Saúde, de entre as principais 

causas de morte, de acordo com a lista bá-
sica da CID-10 (Classificação Internacional 
das Doenças), é o cancro a principal causa 
de morte no distrito de Viana do Castelo. 
Segundo o documento publicado no final 
de 2007, a taxa de mortalidade padronizada 
devida a tumores malignos era de 162/100 
mil. Um valor um pouco acima da média na-
cional e da Região de Saúde do Norte, que se 
situa nos 156/100 mil. Em termos de causas 
de morte, seguem-se as doenças cerebrovas-
culares que, no distrito de Viana do Castelo, 
apresentam uma taxa de mortalidade  pa-
dronizada de 107/100 mil, a segunda mais 
alta de todo o país (a maior é em Beja, com 
111,5/100 mil). Carlos Daniel confirma que 
estes são os dois maiores problemas no dis-
trito, mas sublinha que os números “não são 
muito diferentes relativamente à média na-
cional”. 

pROGRaMaS 
COM SUCESSO

Com a elevada taxa de morte ao nível da do-
ença cardiovascular, outro dos projectos em 
curso passa por promover a qualidade das 
dietas das cantinas escolares, combatendo 
também o problema da obesidade infantil. 
“Queremos corrigir precocemente os hábitos 
alimentares, através da escola e da educação 
alimentar”, advoga o adjunto da Delegada 
Regional de Saúde Pública. Neste sentido, 
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Viana do Castelo integra um programa que visa a 
realização de um estudo sobre obesidade nas es-
colas do ensino pré-primário e primeiro ciclo do 
ensino básico. O objectivo consiste em fomentar 
opções alimentares saudáveis e criar condições para 
a prática de actividade física e construção de um 
meio ambiente urbano adequado.
Ainda ao nível de programas, Carlos Daniel salien-
tou os bons resultados obtidos no campo da vaci-
nação, no distrito de Viana do Castelo. Segundo o 
médico, esta é uma área na qual tem havido “um 
grande empenhamento” e com resultados “muito 
bons”. “Muito embora a cobertura a nível nacional 
também seja excelente, apresentamos uma das mais 
altas coberturas do país”, congratula-se.

SUB-REGIÃO 
DE SaúDE NÃO 
TEME SaÍDa 
DE CLÍNICOS 
ESpaNHóIS DOS 
CENTROS DE 
SaúDE

FaLTaM MÉDICOS 
ESpECIaLISTaS

O distrito de Viana do Cas-
telo vive paredes-meias com 
Espanha, cuja influência se 
vai sentido não só no rádio do 
automóvel, à medida que nos 
dirigimos para Norte, mas até 
na saúde das pessoas, com as 

dezenas de médicos espanhóis que trabalham deste 
lado da fronteira.
A insuficiência de recursos humanos, principal-
mente na área da Medicina Geral e Familiar levou, 
há alguns anos, à contratação de médicos espanhóis 
que, hoje em dia, chegam a estar em maioria em al-
gumas estruturas. Nos centros de saúde de Paredes 
de Coura e Ponte de Lima, por exemplo, metade 
dos médicos são portugueses, e a outra metade é de 
nacionalidade espanhola.
Recentemente, as notícias deram conta que cerca 
de 10 por cento dos médicos espanhóis que traba-
lhavam em Portugal regressaram ao país de origem, 
dado que a falta de profissionais de saúde tem obri-
gado as autoridades espanholas a aliciar os médicos 
a regressar a casa. A situação não preocupa, con-

tudo, o coordenador da Sub-
Região de Saúde de Viana do 
Castelo, Manuel Carneiro. A 
verdade, assegurou à Norte-
médico, “é que não sentimos 
muito a saída de médicos es-
panhóis, pois apenas cinco 
colegas decidiram voltar para 
Espanha”. 

MÉDICOS 
DE FaMÍLIa 
SUFICIENTES

São cerca de meia centena 
os médicos espanhóis que, 
actualmente, se encontram 
a trabalhar no distrito, mas 
Manuel Carneiro acredita 
que os riscos de uma saída de 
Portugal são diminutos. “Os 
colegas já trabalham cá há 
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(* taxa de mortalidade que foi padronizada de modo a eliminar os efeitos da diversidade da estrutura etária nas populações a comparar)

Indicadores sanitários

Os indicadores sanitários do distrito 
(taxa de mortalidade infantil – grá-
fico 10; taxa de mortalidade neona-
tal – gráfico 11; taxa de mortalidade 
perinatal – gráfico 12 e taxa de mor-
talidade específica 1-4 anos – gráfico 
13) não são particularmente famosos, 
sempre piores que a média da região 
Norte e, com excepção da mortali-
dade perinatal, também piores que a 
média nacional.

Mortalidade padronizada

Relativamente à taxa de mortalidade 
padronizada* (por 100 mil habitan-
tes), as causas de morte em que Viana 
do Castelo se destaca no contexto na-
cional são (de acordo com a Classifica-
ção Internacional das Doenças – CID-
10): tumores malignos (C00-C97) 
– gráfico 14; doenças cerebrovascu-
lares (160-169) – gráfico 15; doença 
crónica do fígado e cirrose (K70, K73, 
K74) – gráfico 16 e doenças pulmona-
res (bronquite crónica, bronquite não 
especificada, enfisema e asma, códi-
gos J40-J43) – gráfico 17.
Relativamente à média dos restantes 
distritos do Norte, Viana do Castelo 
tem ainda maiores taxas de mortali-
dade no caso da doença isquémica do 
coração (43,8 versus 36,7/100 mil ha-
bitantes) e acidentes de trânsito (10,9 
versus 8,0/100 mil habitantes). pelo 
contrário, tem menores taxas de mor-
talidade por pneumonia (17/100 mil) e 
diabetes (24,5/100 mil), por exemplo.
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2. ESTADO DE SAúDE E SEuS DETERMINANTES 

Doenças de declaração obrigatória

Viana do Castelo apresenta a mais baixa taxa de incidência de doenças de 
declaração obrigatória de todos os distritos do Norte de portugal e mesmo de 
todo o país, a qual não atinge os 12 casos/100 mil habitantes (gráfico 09).
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algum tempo, têm a sua vida organizada e estável, 
para além de perceberem que a nossa organização 
está a mudar para melhor”, justifica o responsável.
Exactamente sobre os recursos humanos na área 
de Medicina Geral e Familiar, Manuel Carneiro ga-
rante que não há falta de clínicos, até porque “o 
único centro de saúde com doentes a descoberto é o 
de Viana”. Nesta perspectiva, os 181 médicos efecti-
vos e os 44 contratados “são suficientes para cobrir 
o distrito”. “Há colegas em Melgaço com apenas 400 
utentes”, apontou. A somar a estes, de acordo com a 
Sub-Região de Saúde, existem ainda 14 médicos de 
saúde pública, um pneumologista e um ortopedista.
Todavia, admite-se a insuficiência de recursos hu-
manos nas especialidades médicas, designadamente 
na área hospitalar. Apesar da Nortemédico não ter 
conseguido entrevistar o presidente do Conselho 
de Administração do Centro Hospitalar do Alto 
Minho, EPE, conseguimos apurar que as especiali-
dades de cardiologia, obstetrícia e oftalmologia são 
as mais carenciadas. Confrontado com o problema, 
Manuel Carneiro admitiu que, apesar da existência 
de vagas, os médicos não concorrem. “Toda a gente 
quer ficar nos grandes centros como Lisboa e Porto. 
Na minha opinião, esta é uma situação que tem de 
ser repensada, nomeadamente através da criação de 
alguns incentivos”, defendeu.

UM MÉDICO paRa 451 
HaBITaNTES 

Em 2005, estavam inscritos na Ordem, no distrito 
de Viana do Castelo, 559 médicos (actualmente 

são 618). O que significava 
a existência de um médico 
para 451 habitantes, uma 
realidade bem diferente da-
quela que existia em 1996 
no distrito, altura em que 
um médico cobria 760 ha-
bitantes, mas muito aquém 
dos números do Porto, onde 
em 2005 existia um médico 
para 222 habitantes (ver 
adiante, gráficos 26 e 27).  
Bem diferente de há três anos, 
altura a que se reportam os 
últimos dados disponíveis 
da Direcção-Geral da Saúde, 
deve estar a caracterização 
dos centros de saúde existen-
tes no distrito. Em 2005, por 
exemplo, existiam 12 Serviços 
de Atendimento Permanente 
que, entretanto, já fecharam.

NELSON RODRIgUES, 
pRESIDENTE DO CONSELHO 
DISTRITaL EM ENTREVISTa

“CONDIÇõES paRa O 
ExERCÍCIO Da MEDICINa SÃO 
a pRINCIpaL aMEaÇa”

(nortemédico) – Quais sãos os principais pro-
blemas que os médicos do distrito de Viana do 
Castelo enfrentam? 
(Nelson Rodrigues) – Tem a ver com as condições 
do exercício da medicina que podem pôr em causa 
a prestação de uma medicina de qualidade. O es-
paço físico da sede do Centro de Saúde de Viana do 
Castelo, algumas extensões de saúde e o Serviço de 
Urgência do Centro Hospitalar do Alto Minho em 
Ponte de Lima não têm as condições adequadas ao 
serviço a que se destinam. A nível organizativo nos 
centros de saúde, o encaminhamento dos utentes 
deve ser melhorado e a nível hospitalar há dificulda-
des na constituição das equipas de urgência.

Como é que se resolvem esses problemas?
Nos espaços físicos é necessário encontrar novas 
soluções arquitectónicas. Em termos organizativo, o 
sector administrativo deve evoluir para o chamado 
secretariado clínico. Tal secretariado pode ajudar a 
uma melhor organização da consulta, de modo que 
o médico possa responder às solicitações dos uten-
tes mais adequadamente e as salas de espera dos 
centros de saúde estejam mais vazias, um critério de 
qualidade em Cuidados de Saúde Primários. Quanto 
à constituição das equipas de urgência, estas devem 
ser de tal modo que exista uma adequada gestão dos 
recursos económicos, mas não seja posta em causa 
a prestação de cuidados médicos de qualidade.
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De que forma é que os órgãos distritais da Ordem 
dos Médicos podem ajudar a resolver esses pro-
blemas? 
A grande ajuda é denunciando as situações que se 
opõe ao exercício de uma medicina de excelência. É 
parte importante desta acção a existência de delega-
dos da Ordem dos Médicos nos vários locais de tra-
balho e posso adiantar que estamos a trabalhar para 
que os haja. Estes podem dar uma melhor visão 
da realidade e, assim, intervir-se adequadamente. 
Também o recurso aos órgãos técnicos da Ordem 
dos Médicos, nomeadamente os vários Colégios de 
Especialidade, pode ajudar na resolução de várias 
situações.

O distrito de Viana do Castelo tem vindo a as-
sistir, ao longo dos últimos anos, à contratação 
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de médicos espanhóis. Actualmente, existem 
alguns Centros de Saúde em que metade dos 
clínicos é do país vizinho. Qual é a sua opinião 
sobre este cenário?
Merece alguma preocupação, pois existe a possibi-
lidade destes colegas regressarem a Espanha, aten-
dendo a que o Serviço de Saúde Galego está a fazer 
contratações que são aliciantes. Já há colegas que 
regressaram.

3. SERvIçO NACIONAL DE SAúDE

Estabelecimentos de Saúde: Equipamento

De acordo com os dados de 2005, os cuidados de 
saúde no Distrito de Viana do Castelo, em termos 
de Serviço Nacional de Saúde (SNS), eram assegu-
rados por uma rede de estabelecimentos que incluía 
um Hospital Distrital (Hospital de Santa Luzia de 
Viana do Castelo), um Hospital de Nível 1 (Hospital 
Conde Bertiandos de ponte de Lima) – que cons-
tituem o actual Grupo Hospitalar do alto Minho, 
Sa – 12 Centros de Saúde (3 com Internamento), 25 
Extensões e 12 Saps (Serviços de atendimento per-
manente ou prolongado). Em termos de lotação, no 
total existia uma capacidade instalada de 607 camas 
(496 no GH do alto Minho, 24 em instituição de 
saúde psiquiátrica e 87 em Centros de Saúde) – grá-
fico 18, de que resultava uma relação n.º de camas/
mil habitantes igual à média da região Norte (2,4) 
mas inferior à média nacional (2,7) – gráfico 19.

actualmente (cf. portal da Saúde: www.portal-
dasaude.pt), existem 13 Centros de Saúde, 22 Ex-
tensões de CS e duas Unidades de Saúde Familiar 
(arcos de Valdevez e ponte de Lima).

Estabelecimentos de Saúde: Actividade global

a actividade da rede de estabelecimentos do SNS no 
distrito de Viana do Castelo em 2005 foi a mais baixa 
da região Norte em termos de “doentes saídos”/ 
mil habitantes – gráfico 20, mas liderou no número 
de consultas – gráfico 21. O número de urgências 
(1341,5/mil habitantes) foi superior à média nacional 
(1203,1) e da região Norte (1146,8) – gráfico 22.

No seu conjunto, os Centros de Saúde de Viana do 
Castelo efectuaram mais de 823 mil consultas. Nos 
Saps foram efectuados cerca de 215 mil atendimen-
tos urgentes.

“ExISTE O RISCO Da ULS SER 
HOSpITaLOCêNTRICa”

Existe falta de médicos no distrito em especiali-
dades como a Cardiologia, a Obstetrícia ou a Of-
talmologia. Como é que se convence os médicos 
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4. RECuRSOS huMANOS

Estabelecimentos de Saúde: Actividade global (hospitalar)

a nível hospitalar (GH do alto Minho: 496 camas), a actividade global ci-
frou-se em cerca de 143 mil dias de internamento, 177 mil consultas externas 
e 123 mil urgências. Em termos de indicadores de utilização, essa actividade 
traduziu-se numa relação doentes saídos/cama de 36,4 – baixa no contexto 
da região Norte (43,7) e do todo nacional (40,7) –  gráfico 23; uma demora 
média (dias de internamento/doentes saídos) de 7,9 dias – alta no contexto 
nacional (6,9 dias) e da região Norte (6,5 dias) – gráfico 24; mas uma taxa de 
ocupação superior à média 
nacional (76,8) e da região 
Norte (77,8) – gráfico 25.

Médicos inscritos na OM

Em 2005, encontravam-se inscritos no Distrito Médico de Viana do Castelo 
559 médicos (gráfico 26), correspondendo a uma relação de 222 médicos 
/100 mil habitantes, ou a uma relação habitante/médico de 451 (gráfico 27), 
muito superior à média nacional (portugal continental) de 287.

a distribuição por grupo etário mostra uma % de médicos com menos de 31 
anos (11,6%) superior à média nacional (11,4%) mas inferior à média da região 
norte (13,2%). Curiosamente essa percentagem também é menor no caso do 
grupo etário com mais de 60 anos (gráficos 28-30).

quanto a outras profissões 
da área da saúde, os nú-
meros eram (2005): 1087 
enfermeiros (431/100 mil 
habitantes); 142 farmacêu-
ticos (56/100 mil habitan-
tes); 102 médicos dentistas 
(40/100 mil habitantes).
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Efectivos do SNS

Num total de 2587 efectivos do SNS em todo o distrito de Viana do Castelo, 438 
eram médicos (gráfico 31). O pessoal de enfermagem ascendia a 823 efectivos, a 
que se somavam 29 Técnicos Superiores de Saúde e 109 Técnicos de Diagnóstico 
e Terapêutica. 
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Médicos efectivos do SNS31
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a sair dos principais 
centros urbanos, como 
o Porto e Lisboa?
O que habitualmente 
os médicos procuram 
é estabilidade no em-
prego, boas condições 
de trabalho e remune-
ração, também que o 
local onde trabalham, 
e provavelmente onde 
vivem, tenha atractivos 
para si e para a sua fa-
mília. Estes últimos 
parece-nos que a cidade 
de Viana do Castelo os 
possui. Será, assim, ne-
cessário criar serviços 
que dêem boas condi-
ções de trabalho. A formação de internos 
também é importante, pois os jovens es-
pecialistas têm tendência a ficar onde se 
formaram. Uma ideia passaria pela cria-
ção de vagas protocoladas do Internato 
Médico, em que o serviço onde ficam os 
internos, após acabarem a especialidade, 
como seja o Centro Hospitalar do Alto Minho, EPE 
(são cinco anos de vínculo após o término da espe-
cialidade). Também a perspectiva de uma carreira, 
ocupar um lugar do quadro e incentivos económi-
cos ajudarão a fixar médicos no Centro Hospitalar 
do Alto Minho, EPE.

A criação da Unidade Local de Saúde de Viana 
do Castelo parece-lhe uma boa solução? 
A solução, em termos conceptuais e do legislador, 
parece boa. No entanto, depende dos dirigentes da 
ULS, da sua competência técnica, dimensão ética 
e não se esquecerem que se gere com as pessoas e 

26 DoSSIER ESpEcIAl

não contra elas. Existe o risco da 
ULS ser hospitalocêntrica, tal como 
os colegas se queixavam da ULS de 
Matosinhos.

Acredita que todos os concelhos 
do distrito estão bem servidos 
com a criação dos Serviços Inter-
médios de Vida (SIV) e dos Ser-
viços de Urgência Básica (SUB)? 
Neste momento já existem SIV, 
mas ainda não estão a funcionar as 
SUB. Este desfasamento tem levado 
a que, neste momento, haja doen-

tes que são levados para 
o Serviço de Urgência do 
Centro Hospitalar do Alto 
Minho EPE em Viana do 
Castelo, quando a situação 
clínica não o justificaria. 
Com a reestruturação das 
urgências, parece que mui-
tas pessoas vão ficar mais 
distantes destes serviços.
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Consumo de bens e serviços

De um total de cerca de 52,7 milhões de receitas passadas em 2005 no âm-
bito SNS, o distrito de Viana do Castelo contribuiu com aproximadamente 1 
milhão e 375 mil. O número de receitas/per capita (6,9) foi superior à média 
nacional (6,6) e da região Norte (6,5) – gráfico 32. O n.º de embalagens de 
medicamentos/receita foi de 2,42 (gráfico 33), correspondendo a cerca de 
3,28 milhões de embalagens prescritas (total nacional: 127,7 milhões). a 
despesa com medicamentos foi de 58,6 milhões de euros (total nacional: 
aproximadamente 2,12 
mil milhões) – gráfico 34, 
representando um en-
cargo de 40,3 milhões de 
euros para o SNS (e 18,3 
para o Utente).

DEBaTES E CONFERêNCIaS 
paRa OS MÉDICOS

A distrital de Viana do Castelo pretende criar 
um relacionamento mais estreito com o Con-
selho Regional do Norte, de que forma?
Evidentemente que desejamos ter um relaciona-
mento mais estreito com o Conselho Regional. E, 
neste momento, temo-lo. Isto consegue-se com um 
diálogo franco, respeitoso e um trabalho de coope-
ração com o Conselho Regional. Também é o que 
temos tido da parte deste.
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Quais as iniciativas que do Conselho Distrital 
de Viana do Castelo tem previstas para os mé-
dicos?
Realizar debates e conferências. A próxima que es-
tamos a preparar será no fim de Setembro. Em prin-
cípio vai-se intitular “Pandemia: Mito ou Realidade”. 
Já realizamos uma sobre “Médicos que Futuro?” 
com a participação a Dr.ª Merlinde Madureira da 
FNAM, o Dr. Carlos Arroz do SIM e o Dr. Cláudio 
Rebelo da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos. Também estamos a programar actividades 
culturais e de convívio.  

MANUEL CARNEIRO, 
COORDENaDOR Da 
SUB-REGIÃO DE SaúDE DE 
VIaNa DO CaSTELO

UNIDaDES MóVEIS DE SaúDE 
“COM BONS RESULTaDOS”

(nortemédico) – Actualmente, no distrito de Viana 
do Castelo existem duas Unidades de Saúde Fa-
miliares (USF), a LETHES, em Ponte de Lima, e 
a UARCOS, nos Arcos de Valdevez. Esta reestru-

turação não está aquém das 
expectativas?
De facto, não é um número 
satisfatório. As perspectivas 
iniciais eram melhores, mas 
acredito que vão ser criadas 
mais USF no distrito. Neste 
momento, temos uma candi-
datura para uma nova USF 
em Arcos de Valdevez que 
deverá entrar em funciona-
mento a 29 de Setembro. 
Penso que é importante que 
estas unidades nasçam por 
vontade própria dos profis-
sionais e, principalmente, 
que haja uma boa informa-
ção sobre os princípios de 
funcionamento, organização 
e gestão. É preciso que as 
pessoas entendam bem o que 
é a intersubstituição, o que é 
atingir os objectivos, o que 
é a contratualização…Caso 
contrário, corremos o risco 
de termos profissionais des-
motivados nas USF. 

Está prevista a criação da Unidade Local de 
Saúde (ULS) de Viana do Castelo. Porquê a 
adopção deste modelo?
Há alguns anos, havia um projecto de criação de 
três agrupamentos de saúde, num modelo que as-
sentava nos chamados centros de saúde de terceira 
geração. Ao longo do tempo, fomos evoluindo de 
três para dois e, agora, para apenas uma divisão 
administrativa. A ULS é um mecanismo de gestão 
em relação à saúde no distrito, uma vez que permite 
uma gestão integrada entre os centros de saúde e o 
Centro Hospitalar do Alto Minho, EPE. Por isso, é 
que se propôs um único agrupamento. A existên-
cia de três criava algumas limitações em termos 
práticos, até porque o mesmo concelho poderia ver 
os seus Centros de Saúde afectos a agrupamentos 
diferentes, devido à sua localização geográfica. Por 
outro lado, em termos de gestão e de logística, o 
processo seria muito mais complicado, uma vez que 
seriam necessárias três direcções diferentes. 

Mas o facto de haver uma maior abrangência 
territorial não poderá significar, também, menor 
controlo sobre a qualidade?
Penso que a ULS vai criar mecanismos de divisão 

A experiência da Unidade Local 
de Saúde (ULS) de Matosinhos 

vai ser alargada a Viana do Castelo. 
Um projecto que, de acordo com 
os objectivos do Centro Hospitalar 
do Alto Minho, EPE, para 2008, 
deverá “potenciar uma maior arti-
culação dos cuidados primários 
com a actividade hospitalar”. “Em 
virtude dessa alteração deverá ser 
elaborado um novo regulamento 
interno e criada uma nova estru-
tura organizacional, mais adequada 
às realidades actuais do sector da 
saúde”, prevê a unidade hospitalar. 

UNIDaDE LOCaL DE 
SaúDE DE VIaNa 
paRa BREVE
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do distrito, em termos de gestão, ou seja, depar-
tamentar o distrito em redes de saúde. Podemos 
perfeitamente vir a ter uma organização que cor-
responderia aos três Centros de Saúde de terceira 
geração. 

Já há alguma data prevista para a entrada em 
funcionamento da ULS?
O projecto já foi aprovado em Conselho de Minis-
tros, estando em fase de avaliação pelo Presidente 
da República. Caso seja aprovada, temos de aguar-
dar que seja promulgada em decreto. Acredito que 
possa entrar em funcionamento dentro em breve. 

SIV E SUB a FUNCIONaR

No âmbito da reestruturação dos serviços de ur-
gência que tem sido implementada no país, qual 
é a situação que se vive em Viana do Castelo?
Neste momento, apenas o SAP de 
Caminha está a funcionar nos mol-
des de consulta aberta, das 8h00 às 
24h00, uma vez que as instalações 
foram alvo de obras de requalifi-
cação. Mas quisemos transmitir a 

ideia de que este equipamento não é uma urgência, 
mas sim uma consulta aberta, até porque já temos 
no terreno a Viatura Médica de Emergência e Re-
animação (VMER). Entretanto, temos previsto a 
realização de obras de reestruturação nos restantes 
centros, mas só com todos os meios disponíveis no 
terreno é que podemos arrancar.

As viaturas de Suporte Imediato de Vida (SIV) e 
os Serviços de Urgência Básica (SUB) já estão a 
funcionar?
Sim, já temos meios no terreno. A SIV está a fun-
cionar, 24 horas por dia, nos concelhos de Valença. 
Melgaço, Ponte de Lima e Arcos de Valdevez. Temos 
ainda disponível uma VMER no serviço de urgência 
do Centro Hospitalar do Alto Minho, que cobre 
Viana do Castelo e Ponte de Lima, e uma SUB em 
Monção. 

Têm ainda em funcionamento 
no distrito as Unidades Móveis 
de Saúde. A experiência está a 
resultar?
Temos no terreno oito unida-
des móveis, nos municípios de 
Valença, Monção, Melgaço, Vila 
Nova de Cerveira, Caminha, Pa-
redes de Coura, Arcos de Valde-
vez e Ponte da Barca. De acordo 
com os dados que já foram apre-
sentados pelas unidades que es-
tão a funcionar há mais tempo, os 
resultados têm sido muito bons, 
uma vez que estas viaturas per-
correm as freguesias, prestando 
apoio à população com maiores 
dificuldades de se deslocar aos 
centros de saúde. n
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REFORMa CHEGOU aOS 66 aNOS paRa pODER 
DEDICaR TEMpO à FaMÍLIa

JOSÉ MaRIa DEDICOU 52 aNOS 
DE VIDa à ORDEM

NãO é, POR ENquANTO, uM ADEuS DEFI-

NITIvO. O DIRECTOR DOS SERvIçOS AD-

MINISTRATIvOS DA SRNOM, JOSé MARIA 

MOREIRA, vAI REFORMAR-SE, MAS CONTI-

NuARá A PASSAR uMA TARDE POR SEMANA 

NA CASA DO MéDICO. FORAM 52 ANOS DE 

DEDICAçãO à CLASSE quE OS MéDICOS 

TAMbéM RECONhECEM. AGORA, vAI SER 

TEMPO DE uSuFRuIR DA FAMíLIA.

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto
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ou “o Sr. José Maria” como é por todos conhecido e 
tratado – faz questão de dizer que este passo ainda 
não é um adeus definitivo. “A pedido do Conselho 
Regional, a que prontamente acedi, até para não ser 
uma paralisação imediata, continuarei a dar o meu 
contributo naquilo que for necessário, uma tarde 
por semana. Além disso, tenho o meu telemóvel 
sempre disponível”, refere. 
Portador de uma memória preciosa e uma dinâmica 
invejável, José Maria quer aproveitar a jovialidade 
que diz ainda sentir para usufruir da vida familiar 
que, noutros tempos, descuidou. Hoje, assume, vai 
redimir-se das ausências em casa, das visitas tardias 
à maternidade – “só fui ver os meus filhos depois 
de ter acabado de trabalhar” – e passar mais tempo 
com os três netos. “Agora, vou fazer aquilo que se 
calhar não fiz com os meus filhos. Vou ter dispo-
nibilidade para brincar e passear com eles e, se for 
necessário, posso dar uma ajuda aos pais e ir buscá-
los ao colégio. Quero ser mais activo com a minha 
família”, assume. 
Projectos para ocupar o tempo livre não faltam e 
nem mesmo o facto de ter estado 52 anos a traba-

Trabalhador, competente, eficiente e honesto são 
apenas alguns dos louvores profissionais, aos que se 
juntam os pessoais, como amigo e leal. José Maria 
Moreira, 66 anos, 52 dos quais como colaborador da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), vai reformar-se e, na altura de dizer um 
até já, antigos e actuais dirigentes desta estrutura 
são unânimes nos elogios ao, até agora, director dos 
serviços administrativos. Mas José Maria Moreira – 
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lhar, ser o primeiro a chegar 
e o último a sair do serviço, o 
preocupam: “É verdade que 
gosto muito daquilo que faço, 
mas considero que tenho de 
aproveitar os anos de vida que 
me faltam, estando saudável. 
Afinal de contas, já tenho 
66 anos e o tempo não volta 
para trás. Vou aproveitar bem 
o tempo livre, até para dar a 
atenção à minha esposa que 
até agora não dei”. 

DEGRaU a 
DEGRaU

Não é exagerado dizer que José 
Maria viveu para os médicos. 
Ele próprio assume que co-
locou, várias vezes, a Ordem 
acima da família. Numa re-
trospectiva, analisa: “Não sei se fiz bem ou se fiz 
mal. É uma questão de feitio”. 
Chegou à SRNOM com apenas 14 anos, para assu-
mir a função de paquete. “Era a categoria que havia 
na altura. Fazia uns recados e dactilografava umas 
coisas”, recorda. Depois, a subida foi feita de degrau, 
em degrau, como conta orgulhoso: “Passei por todas 
as etapas, de aspirante, a chefe de departamento, até 
director de serviço. Esta é a prova de que o meu 
trabalho foi sendo reconhecido por todos os Conse-
lhos Regionais. Nunca pedi a ninguém que me pro-
movesse. Subi sem dar nenhum passo em falso, até 
ao cargo mais elevado”. Pelo caminho, garante não 
ter tido dificuldades em adaptar-se às mudanças 
dos tempos e dos Conselhos Regionais… “Nunca 
tive dificuldades em adaptar-me. Ainda agora, na 
era dos computadores, considero que sou um bom 
utilizador, sem qualquer dificuldade”. Quanto aos 
diferentes elementos que foram formando os órgãos 
dirigentes da SRNOM, “só posso dizer bem de toda 
a gente. Foi óptimo ter trabalhado com todos, sem 
excepção”.
Mais do que “não saber o que é estar parado”, como 
refere, José Maria parece não saber o que é estar 

doente. Nestes 52 anos de ser-
viço, alude, “contam-se pelos 
dedos de uma mão os dias em 
que faltei por doença”. O maior 
período foi quando teve de ser 
alvo de uma intervenção cirúr-
gica no Hospital de S. João. Mas 
já depois de ter sido internado, 
e face ao adiamento da opera-
ção, José Maria não aguentou 
ficar parado e assumindo um 
termo de responsabilidade, saiu 
do hospital. No dia seguinte es-
tava na Ordem para trabalhar. 
Já as consultas de rotina fazia-as 
sempre nas férias, ou no fim do 
horário de trabalho. 

pRÉMIO CORINO 
DE aNDRaDE EM 
2005

Para além da Casa do Médico, 
José Maria foi criando uma Or-
dem dentro de casa, pois todos 
os decretos ou pareceres que fo-
ram saindo “levava-os para casa 
para estudar”. Tudo por brio pro-
fissional e para saber responder 
às questões com o máximo de 
rigor possível. “Sei os estatutos 
da OM e alguns regulamentos 
praticamente de cor”, aponta. 
Ao longo da carreira lidou com 
cerca de 12 mil médicos e ga-
rante que apenas se recorda “de 
um ou dois casos” em que as 

pessoas não foram correctas. O segredo? “Saber dar 
a volta às situações. É preciso ter alguma sensibili-
dade para atender os médicos e se, às vezes, era con-
frontado com algum mais irritado, ou mal disposto, 
o segredo era brincar com a situação, fazendo-o ver 
que a questão não era assim tão problemática”. 
Por todo este historial, José Maria acredita que cum-
priu a suas funções “o melhor possível” e está con-
victo que conseguiu agradar à esmagadora maioria 
dos médicos. Médicos que também já lhe agrade-
ceram. Chegou a ser considerado o 12º elemento 
do Conselho Regional do Norte, num mandato que 
para já não quer identificar. Na altura da presidên-
cia de Bernardo Coelho, este decidiu-lhe atribuir, a 
título pessoal, uma medalha pelo bom desempenho 
profissional. E, mais recentemente, em 2005, foi-lhe 
atribuído o Prémio Corino de Andrade, um galar-
dão destinado a homenagear pessoas singulares ou 
colectivas que se tenham notabilizado pela presta-
ção de serviços relevantes à Medicina e aos médicos 
portugueses. Da lista de premiados contam-se ins-
tituições como a Fundação Bial, a Cruz Vermelha 
Portuguesa ou a Fundação Calouste Gulbenkian, 
ou ainda figuras como António Arnaut. 
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“Foi uma experiên-
cia óptima ter tra-
balho com o Sr. José 
Maria. Quando era 
presidente do Conse-
lho Regional ele ainda não era o director 
de serviço, mas recebeu toda uma for-
mação do senhor Allen, nomeadamente 
a dedicação que este também tinha pela 
Ordem dos Médicos. Portanto, o Sr. José 
Maria foi uma pessoa que recebeu o teste-
munho do seu antecessor e desempenhou 
sempre as suas funções com uma dedica-
ção, um interesse e uma postura em torno 
da classe médica devedora de um enorme 
tributo. Criei uma relação de grande sim-
patia e amizade. Foi um elemento exce-
lente, a todos os níveis, como funcionário, 

como amigo… Como colaborador é daquelas pessoas que 
veste a camisola de um modo já pouco habitual.” 

gUIMARãES DOS SANtOS

“Foi uma experiência muito positiva 
trabalhar com o Sr. José Maria. Era um 
funcionário de uma dedicação total à 
OM, um profissional com um trato afá-
vel e de uma enorme tolerância com 
toda a gente. Enquanto presidente do CRN, tive a opor-
tunidade de conviver com as outras secções regionais e ele 
marcava pontos a todos os funcionários. Sem dúvida que 
era uma mais-valia, ainda para mais na altura em que eu 
estive no CRN, logo após o 25 de Abril, e em que havia uma 
grande divisão de pensamento dentro da classe médica. O 
Sr. José Maria sempre soube distinguir aquelas que eram 
as suas funções do pensamento político e ideológico de toda 
classe. Portanto, acho que ele é merecedor dos maiores cré-
ditos e a OM deve-lhe muito.”

PINtO DE ANDRADE

“Conheço o Sr. José Maria muitíssimo 
bem. Aliás, se bem me recordo, até foi 
ele que fez o meu registo na Ordem dos 
Médicos. Sempre o considerei um óp-
timo colaborador, de uma delicadeza de 
trato com toda a gente e, ao mesmo tempo, de uma enorme 
eficiência. É uma pessoa muito esmerada e sempre prestável 
para com as várias direcções da Ordem dos Médicos. Con-
sidero que qualquer homenagem prestada ao Sr. José Maria 
que, inclusivamente, já aconteceu, é completamente justa.” 

BERNARDO COELHO

“Trabalhei com o Sr. José Maria não só 
enquanto presidente do CRN, mas du-
rante 18 anos, período durante o qual 
fui dirigente da OM. É um dos homens 
mais leais que encontrei, trabalhador e 

dedicado. Por outro lado, uma pessoa de um trato espantoso. 
Como o Dr. Miguel Leão salientou num jantar de homena-
gem ao Sr. José Maria, independentemente da cor política 
de quem estivesse no CRN, ele era sempre leal. É uma perda 
para a OM a sua reforma, sem desprimor para quem o vá 
substituir. Trata-se de um homem impecável, sempre com 
um bom conselho na ponta da língua e sempre a fazer tudo, 
o que é ainda mais espantoso. É uma enciclopédia da OM.” 

MIgUEL LEãO

“Para além do pessoal, o meu rela-
cionamento com o Sr. José Maria foi, 
também, institucional e começou em 
1990. Na altura, bem ciente da minha 
inexperiência, alertei o Dr. Bernardo 
Coelho para as dificuldades do exercício de secretário do 
CRN. Com a honestidade e inteligência que o caracterizam, 
sossegou-me e garantiu-me que o Sr. José Maria me ensina-
ria o que fosse preciso. E de tudo o que com ele aprendi des-
taco duas coisas: que todas as cartas que chegam à Ordem 
merecem resposta e que a resposta deve ser dada em tempo 
útil. Fica a certeza que sem o Sr. José Maria, tudo aquilo 
que eu porventura tenha feito, a título pessoal, seria muito 
menos em qualidade e em quantidade. Pela sensibilidade, 
pela moderação, pela seriedade, pela sua memória o Sr. 
José Maria tornou-se, para mim, indispensável. Recordo, 
sobretudo, a lealdade sem preço ou condição. Em suma, 
era um exemplo. Pela minha parte, só posso expressar-lhe a 
minha gratidão e renovar, cada dia, uma profunda amizade 
que, por ser verdadeira, não é aparente, nem volúvel, nem 
circunstancial.”

JP MOREIRA DA SILVA

“O Sr. José Maria Moreira terá sido 
um dos funcionários mais importantes 
da SRNOM, e só não digo de toda a 
Ordem, porque não lidei de perto com 
outros funcionários de outras secções 
como lidei com ele. Homem discreto e de uma eficiência ini-
gualável, fiel com os elementos que em determinada altura 
estavam à frente dos destinos da SRNOM, sem nunca fazer 
transparecer ou comentar decisões de Conselhos anteriores. 
Homem sabedor, sempre com ajuda acertada relativamente 
a ofícios emanados desta Secção Regional. Homem edu-
cado, sem um queixume dos colegas, apesar de algumas 
vezes ter deixado transparecer algum mau comportamento 
para com ele, pela emoção do comportamento e da palavra. 
Um homem que deve ser apontado como exemplo a seguir. 
Tive muito orgulho em poder trabalhar com ele e usufruir do 
seu saber, honestidade e amizade.” n
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apóS a INTRODUÇÃO DOS CONTRIBUTOS Da 
DISCUSSÃO qUE VaI DURaR aTÉ 30 DE SETEMBRO

NOVO CóDIGO DEONTOLóGICO 
pODE IR a REFERENDO

Já ESTá EM FASE DE DISCuSSãO A NOvA 

vERSãO DO CóDIGO DEONTOLóGICO 

APROvADO POR uNANIMIDADE PELO CON-

SELhO NACIONAL ExECuTIvO DA ORDEM 

DOS MéDICOS. DEPOIS DE INTRODuzIDAS 

AS ALTERAçõES RESuLTANTES DESTA FASE, 

O bASTONáRIO, PEDRO NuNES, ADMITE 

COLOCAR O DOCuMENTO FINAL A REFE-

RENDO, “PARA quE NãO ExISTAM DúvIDAS”.

numa conferência de imprensa realizada na sede da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
no passado dia 3 de Julho.
Entre as várias novidades do novo Código Deonto-
lógico, a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) 
é, sem dúvida, a mais mediática. No novo texto, o 
aborto não é considerado “uma falta deontológica 
grave”, mas deixa à consciência de cada médico 
praticá-lo. “O médico deve guardar respeito pela 
vida humana desde o seu início”, lê-se no artigo 58º, 
ao qual se segue a referência à interrupção da gra-
videz (artigo 59º): “O disposto no número anterior 
não impede a adopção de terapêutica que constitua 
o único meio capaz de preservar a vida da grávida 
ou resultar de terapêutica imprescindível instituída 
a fim de salvaguardar a sua vida”. Para Pedro Nunes 
isto significa que, “uma vez que não existe a certeza 
sobre o momento em que se inicia a vida”, cabe ao 
médico “fazer a sua reflexão ética na base dos co-
nhecimentos científicos mais adequados, na base da 
prudência e, na base da dúvida, deverá prevalecer o 
princípio da protecção”. 
Depois da polémica que envolveu o bastonário e 
o antigo ministro da Saúde Correia de Campos – 
após a mudança da lei do aborto, a Procuradoria 
Geral da República deu razão ao governante ao 
recomendar a mudança do Código Deontológico 

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

Um Código Deontológico “frontal, transparente e 
moderno”. Foi assim que o bastonário da Ordem 
dos Médicos, Dr. Pedro Nunes, classificou a nova 
versão daquele documento que já não sofria alte-
rações há mais de 25 anos. Aprovado no dia 1 de 
Julho em sede do Conselho Nacional Executivo 
(CNE), por unanimidade, esta proposta inicia agora 
uma fase de discussão pública entre a classe que irá 
durar até 30 de Setembro. “Este é um código que 
estabelece qual deve ser o comportamento dos mé-
dicos e o que deve ser a sua ética. Estamos à espera 
que se pronunciem, tragam aportes, proponham 
modificações e façam críticas”, apelou o bastonário, 



dos médicos –, Pedro Nunes fez 
questão de sublinhar que este 
documento “tem de traduzir 
aquilo que os médicos pensam 
sobre as mais diversas matérias”, 
e não ter como razão o “ir de en-
contro à lei do país”. Contudo, 
no preâmbulo do documento 
pode ler-se que os códigos deon-
tológicos “integram-se no qua-
dro legislativo geral”. 

FIM Da VIDa

Já no campo oposto, no fim da 
vida, o novo código deontológico mantém o princí-
pio de que “ao médico é vedada a ajuda ao suicídio, 
a eutanásia e a distanásia”. “A interrupção da vida 
para quem a entender como tendo sido iniciada não 
é lícita e essa nunca será lícita”, caso contrário “os 
médicos deixariam de ter um compromisso para 

com a vida”, defendeu Pedro Nu-
nes, advertindo: “De outra forma, 
os comprometimentos éticos dos 
médicos e de todos nós, na qua-
lidade de doentes ou de poten-
ciais doentes, um dia estariam em 
risco”.
Entre as alterações introduzidas 
no novo Código Deontológico, o 
bastonário da Ordem dos Médi-
cos salientou ainda os capítulos 
do sigilo profissional, a procria-
ção medicamente assistida ou a 
maternidade de substituição. No 
primeiro caso, fica assente que se 
o médico considerar que do com-
portamento do doente pode re-
sultar perigo para terceiros pode, 
no limite, tomar medidas para 
isso não aconteça. Casos que, tal 
como Pedro Nunes apontou, se 
podem verificar em situações de 
infecção por VIH ou na psiquia-
tria, face a uma suspeita de homi-
cídio. Para o bastonário, o médico 
deve ter “abertura” em situações 
em que seja colocada em causa a 
vida de outras pessoas. 
Outra das novidades do novo 
Código Deontológico passa pela 
possibilidade da prática da ma-
ternidade de substituição. Um 
tema que o bastonário assumiu 
como controverso e para o qual 
foi pedida a especial colaboração 
dos médicos, durante a discus-
são pública. “Estamos à espera da 

contribuição dos colegas para retirar este artigo ou 
balizá-lo de uma forma mais explícita”, explicou. 
Já no final da conferência de imprensa, Pedro Nu-
nes admitiu vir a colocar a nova versão do Código 
Deontológico a referendo, após o final da fase de 
discussão, “para que não existam dúvidas”. n
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O            presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, 

José Pedro Moreira da Silva, acredita 
que a nova versão do Código Deontoló-
gica podia “ser mais arrojada”. No caso 
do aborto, exemplificou, “o código é 
omisso. Deveria ser claro que a mulher 
é livre de interromper a gravidez e que 
esse acto médico não deve ser conside-
rado falta de ética”. “No caso da pro-

criação medicamente assistida há ainda 
alguma confusão e considero que a ma-
ternidade de substituição não deve ser 
apenas em casos excepcionais”, exempli-
fica também José Pedro Moreira da Silva.
Apesar das críticas que, assumiu, “serão  
levantadas durante a fase de discussão 
do documento”, o Conselho Regional 
do Norte votou favoravelmente a nova 
versão. Trata-se, classificou, “de uma 

proposta razoável e que, no fundo, tra-
duz as opiniões que foram sendo troca-
das entre todos os conselhos regionais 
e a Comissão Nacional de Ética e De-
ontologia”. Na generalidade, reagiu em 
declarações à Nortemédico, “é uma pro-
posta razoável, muito embora eu tenha 
uma visão mais anglo-saxónica daquilo 
que deve ser a nossa conduta e, por isso,  
acho que poderíamos ter ido mais além”.

CONSELhO REGIONAL DO NORTE

pROpOSTa pODIa SER “MaIS aRROJaDa”

ARtIgO 60º

2. Ao médico é vedada a ajuda 
ao suicídio, a eutanásia e a 
distanásia.

ARtIgO 69º

1. Os métodos de esterilização 
irreversível, laqueação 
tubária e vasectomia, só são 
permissíveis a pedido do 
próprio e com o seu expresso 
e explícito consentimento 
pleno, após esclarecimentos 
detalhados sobre os riscos e 
sobre a irreversibilidade destes 
métodos.

ARtIgO 72º

É proibida a cirurgia para 
retribuição do sexo em 
pessoas morfologicamente 
normais, salvo nos casos 
clínicos adequadamente 
diagnosticados como 
transexualismo ou disforia do 
género.

ARtIgO 80º

A experimentação em 
indivíduos saudáveis 
deve evitar-se, devendo 
preferir-se doentes que 
possa eventualmente colher 
benefícios imediatos, mas 
sempre sem riscos previsíveis 
para a sua integridade física e 
psíquica.
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No dia comemorativo da publicação do Estatuto da 
Ordem dos Médicos, a 18 de Junho, a Secção Re-
gional do Norte promoveu, novamente, o encontro 
entre os médicos que completaram 25 e 50 anos de 
inscrição na Ordem. Um momento de “reflexão, de 
alegria, de aproximação da comunidade médica, de 
comunhão de formas de sentir e de estar, muitas 
vezes ausentes do nosso dia-a-dia, mas a que é ne-

cessário regularmente regressar”, salientou Miguel 
Guimarães, vice-presidente do Conselho Regional 
do Norte (CRN), que substituiu José Pedro Moreira 
da Silva nesta edição do Dia do Médico.
Uma cerimónia marcada por um discurso positivo, 
onde se realçou o papel do médico na sociedade. 
Ser médico – caracterizou Miguel Guimarães – “de-
veria sempre ser responsável, ser competente, ser 
atento, ser educado, ser paciente, ser informado e 
ser também tudo aquilo que pensamos ser feliz” (ver 
discurso integral na página 37). Deixando de parte 
a intervenção política que normalmente marca o 
Dia do Médico – apesar de reconhecer que “a polí-
tica da saúde vai mal” –, o vice-presidente do CRN 
optou por pedir aos médicos que ultrapassem os 
problemas que a classe atravessa com “a bandeira 
da qualidade dos actos médicos”. Que esta “pre-
valeça sobre todas as outras matérias”, pois, “em 
última análise, depende mais de nós e menos dos 
outros”, evocou.

TESTEMUNHO 
aOS MaIS NOVOS

Face a uma plateia que encheu o Centro de Cultura 
e Congressos da Casa do Médico, Miguel Guima-

 DIa DO MÉDICO 
 COMEMORaDO SOB a 
« BaNDEIRa Da qUaLIDaDE»

OS MéDICOS quE COMPLETARAM 25 E 50 

ANOS DE CARREIRA FORAM hOMENAGEA-

DOS NO PASSADO DIA 18 DE JuNhO. “SãO 

ELES OS RESPONSávEIS PELA ExISTêNCIA 

DA ORDEM DOS MéDICOS E, EM úLTIMA 

ANáLISE, PELA PASSAGEM DE TESTEMuNhO 

AOS MAIS NOvOS”, LEMbROu O vICE-PRE-

SIDENTE DO CONSELhO REGIONAL, MIGuEL 

GuIMARãES, quE PEDIu AOS COLEGAS quE 

“A bANDEIRA DA quALIDADE DOS ACTOS 

MéDICOS PREvALEçA SObRE TODAS AS Ou-

TRAS MATéRIAS”.

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto



35

rães sublinhou a homenagem “merecida” aos mé-
dicos que perfizeram 25 e 50 anos de carreira. São 
esses, evocou, “aqueles que, durante este tempo, 
mantiveram viva a arte do exercício da medicina 
nos hospitais, centros de saúde, clínicas ou consul-
tórios. São os médicos, muitas vezes anónimos, que 
dedicam parte substancial do seu tempo aos seres 
humanos doentes, muitas vezes alvo de várias injus-
tiças, do poder central ao poder local, e mesmo até 
dos seus pares. Mas têm sempre resistido e sabido 
elevar o nome da medicina e da qualidade da saúde. 
São eles os responsáveis pela existência da Ordem 
dos Médicos e, em última análise, pela passagem de 
testemunho aos mais novos”.
O Dia do Médico é também isso mesmo. A junção 
dos mais velhos com os mais novos, uma vez que, 

nesta cerimónia, a Secção Regional do Norte atri-
bui o Prémio Prof. Doutor Daniel Serrão ao recém-
licenciado que terminou o curso de medicina com 
a classificação mais elevado no último ano lectivo. 
O Prof. Doutor Daniel Serrão, sublinhou Miguel 
Guimarães, “é o exemplo vivo da imagem e postura 
que tem marcado a medicina portuguesa e poderá 
servir de exemplo a todos estes jovens médicos”. 
Curiosamente, o galardão foi, nesta edição, atribu-
ído a Cristina Silva, uma das primeiras licenciadas 
da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do 
Minho que terminou o curso de Medicina com uma 
média de 18,2 valores. “É com enorme satisfação 
verificar que tal aconteça logo no primeiro ano em 
que esta instituição produz os seus primeiros licen-
ciados”, elogiou o vice-presidente do CRN.
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(nortemédico) – Como é que se chega a uma média 
de 18,2 valores no final de um curso de Medicina?
(Cristina Silva) – Com muito trabalho, com muita 
dedicação e com muito amor àquilo que se está a 
estudar e naquilo que se quer ser no futuro. Com a 
certeza de que, quando estudava, estava a contribuir 
para aqueles que um dia vão ser os meus doentes.

Foram também muitas horas de estudo?
Estudava todos os dias, com os meus limites, pois 
era capaz de sair todas as semanas, o que não é ne-
cessariamente ir a uma discoteca até às seis da ma-
nhã. Algumas vezes chorei imenso… Foi cansativo, 
não vou negar. Estudei muito. Fiquei muitas vezes 
em casa e abdiquei de muita coisa. Mas também me 
diverti imenso. Mas, quando se termina, temos a 
sensação de que valeu a pena. 

É uma das primeiras licenciadas pela Escola de 
Ciências da Saúde da Universidade do Minho. 
Por que razão optou por este curso?
Nasci em Braga e, por isso, desde muito cedo ouvi 
falar dos cursos inovadores da Universidade do Mi-
nho. Na altura exacta em que estava a escolher para 
que faculdade queria ir, em 2001, arrancou o curso 
de Medicina na Universidade do Minho. Decidi 
fazer uma pesquisa de como iria ser o curso e, na 
Internet, encontrei uma série de características que 
mereceram a minha atenção, nomeadamente um 
espírito inovador, com diversidade curricular, com 

um método de ensino muito ba-
seado no aluno e que me atraiu. 
Ainda por cima podia ficar em 
casa. 

O curso correspondeu às suas 
expectativas?
Sim. A coisa menos positiva de 
ter ficado em Braga foi o can-
saço físico que o curso provo-
cou. Mas esse é, muito prova-
velmente, um padrão comum 
a todas as outras faculdades de 
Medicina. 

Pelo facto destes terem sido 
os primeiros anos do curso de 
Medicina, não teve receio, de-
pois, de como viria a ser a acei-
tação no mercado de trabalho?
Não. O curso da Universidade 

do Minho não foi um teste, foi baseado numa série 
de modelos que já estavam reconhecidos em várias 
universidades mundiais e, portanto, foi apenas uma 
junção desses modelos. As pessoas que concebe-
ram o curso sabiam o que estavam a fazer. Sem 
dúvida que algumas pessoas mais velhas podem 
estar à espreita para ver como nos vamos compor-
tar, mas acho que estamos preparados. É uma res-
ponsabilidade ser-se médico, independentemente 
do sítio onde nos formamos. Se calhar, somos um 
bocadinho a cabeça de cartaz da universidade, mas, 
independentemente disso, estou, acima de tudo, 
preparada para aprender e para ser médica. 

Já sabe qual a especialidade que vai escolher?
Sinceramente, ainda não me quero comprometer 
com nenhuma especialidade. Estou na fase que já 
sei muito bem aquilo que não quero, nomeada-
mente tudo o que não me permita ter o contacto 
com o doente. Não são especialidades menos váli-
das, mas não me preenchem.

Vê o seu futuro profissional passar apenas por 
Braga?
A localização não é uma limitação. Excepto se es-
tivermos a falar de mais de 60 quilómetros, uma 
vez que estou ligada à faculdade, como monitora de 
fisiologia de sistemas orgânicos e funcionais. Neste 
momento, já sou estudante de doutoramento da 
universidade e, portanto, não me quero distanciar 
muito. Mas não tem de ser em Braga. 

Não sente qualquer tipo de discriminação por 
não estar nos dois maiores centros urbanos do 
país, Lisboa ou Porto?
No início, quando o curso abriu havia alguma ri-
validade. Isso sentiu-se muito principalmente no 
Norte. Mas penso que, com o tempo, esse senti-
mento foi diminuindo e tenho tido o feedback po-
sitivo de outros colegas que estão colocados um 
pouco por todo o país. n

PRéMIO PROF. DOuTOR 
DANIEL SERRãO ATRIbuíDO 
A CRISTINA SILvA 
“FIqUEI MUITaS VEzES EM CaSa a ESTUDaR, 
MaS TaMBÉM ME DIVERTI IMENSO”
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Esta data, 18 de Junho, é o dia co-
memorativo da publicação do Es-
tatuto da Ordem dos Médicos. Está 
consagrado no Regulamento Geral 
da Ordem dos Médicos, e é lembrado 
anualmente pela SRNOM como um 
dia de reflexão, de alegria, de apro-
ximação da comunidade médica, de 
comunhão de formas de sentir e de 
estar, muitas vezes ausentes no nosso 
dia-a-dia, mas a que é necessário re-
gularmente regressar.

A Ordem dos Médicos é uma Instituição com o prestígio e 
a dignidade que lhe são conferidas por todos os médicos, 
uns mais conhecidos outros menos conhecidos, mas que 
diariamente exercem o seu papel na sociedade de forma 
diversa e deixam, naturalmente, a sua marca de cidadania 
indelevelmente associada à sua profissão, ao seu saber, ao 
seu sentir, ao seu ser. Ser médico deveria sempre ser respon-
sável, ser competente, ser atento, ser educado, ser paciente, 
ser informado, e ser também tudo aquilo que pensamos ser 
feliz. A felicidade pode e deve acompanhar-nos nos momen-
tos bons e menos bons, e ser transmitida a todos aqueles que 
a procuram, de forma simples e sem hesitações.
Hoje, e como sempre, vamos atribuir o Prémio Prof. Doutor 
Daniel Serrão ao recém-licenciado que terminou o curso de 
medicina com a classificação mais elevada no último ano 
lectivo. Vamos igualmente celebrar, também através da atri-
buição de medalhas comemorativas, a carreira daqueles pro-
fissionais médicos, mulheres e homens, que completam este 
ano 25 e 50 anos de inscrição na sua Ordem dos Médicos. 
O Prémio Prof. Doutor Daniel Serrão é este ano atribuído 
à jovem médica Drª Cristina Isabel Nogueira Silva licen-
ciada em medicina pela Escola de Ciências da Saúde da 
Universidade do Minho. É com enorme satisfação verificar 
que tal aconteça logo no primeiro ano em que esta Institui-
ção produz os seus primeiros licenciados. Desta forma, e 
aproveitando esta circunstância comemorativa, cumpre-nos 
dar os parabéns e desejar as maiores felicidades a todos os 
licenciados em medicina pelas três Faculdades de Medicina 
do Norte do País. São eles, e todos os outros jovens médicos 
presentes e futuros, o cerne da evolução da medicina portu-
guesa e dos sistemas de saúde nos anos vindouros. O Prof. 
Doutor Daniel Serrão é o exemplo vivo da imagem e postura 

que tem marcado a medicina portuguesa e poderá servir 
de exemplo a todos estes jovens médicos. É o Mestre que de 
forma sábia e simples nos tem mostrado que a Medicina 

tem limites que é preciso conhecer 
e respeitar, e que para além da Me-
dicina existe o ser humano e toda a 
sua complexidade.
Os médicos que perfazem a bonita 
data de 25 e 50 anos de inscrição 
na Ordem dos Médicos representam 
naturalmente todos os médicos por-
tugueses. Aqueles que, durante todo 
este tempo, mantiverem viva a arte 
do exercício da medicina nos hos-
pitais, centros de saúde, clínicas ou 
consultórios. São os médicos, muitas 
vezes anónimos, que dedicam uma 
parte substancial do seu tempo aos 
seres humanos doentes, muitas ve-
zes alvo de várias injustiças, do po-

der central ao poder local, e mesmo até dos seus pares. Mas 
têm sempre resistido e sabido elevar o nome da medicina e 
da qualidade da saúde. São eles, os responsáveis pela exis-
tência da saúde em Portugal, pela existência da Ordem dos 
Médicos, e em última análise pela passagem do testemunho 
aos mais novos. Para eles o nosso sincero e sentido agrade-
cimento por serem quem são e permitirem que ainda exista 
esperança, que a luz não se apague.
Contrariando um pouco a intervenção política habitual nestas 
circunstâncias, vamos hoje celebrar a medicina e os médicos 
portugueses através desta simples e singela cerimónia, com a 
atribuição dos prémios devidos e manifestamente merecidos.
A política de saúde vai mal. Arrisco mesmo a dizer que vai 
cada vez pior. O Sistema Nacional de Saúde, as Carreiras 
Médicas, os Contratos Individuais de Trabalho, os Sistemas 
de Saúde Privados, o regime de Convenções, o Acto Médico, 
o Código Deontológico, a Formação Médica e Titulação de 
Especialistas, são assuntos que estão na ordem do dia. 
A política de saúde começaria aqui e agora, se este fosse 
o local e o momento certos para discussão de muitas das 
matérias que preocupam os médicos e os doentes. Não é o 
caso. Por isso resta-me apelar ao nosso modo de ser genuíno 
e pedir que a bandeira da qualidade dos actos médicos prati-
cados prevaleça sobre todas as outras matérias. É que esta, 
em última análise, depende mais de nós e menos dos outros.

Bem Hajam e sejam todos Muito Felizes.
Muito obrigado pela Vossa atenção.

Miguel Guimarães

MIGuEL GuIMARãES, vICE-PRESIDENTE DO CONSELhO REGIONAL 

DO NORTE, REALçOu O PAPEL DO MéDICO NA SOCIEDADE NuM 

DISCuRSO bASTANTE POSITIvO

a FELICIDaDE 
pODE E DEVE 

aCOMpaNHaR-NOS 
NOS MOMENTOS 

BONS E MENOS BONS, 
E SER TRaNSMITIDa 
a TODOS aqUELES 

qUE a pROCURaM, DE 
FORMa SIMpLES E SEM 

HESITaÇõES.



Pouco depois das 18h00, na tenda gigante mon-
tada junto ao Centro de Cultura e Congressos, a 
equipa liderada por Francisco Mendes, responsável 
pela gestão do bar e restaurante da SRNOM, fazia 
os últimos preparativos. Nas mesas brancas não 
faltava o manjerico no centro, mas as quadras po-
pulares ficariam para a imaginação dos convidados, 
num concurso que se viria a realizar mais tarde. 
“Temos 2500 sardinhas prontas para assar, 600 
pimentos, oito quilos de caldo verde e três porcos 
no churrasco“, contabilizou Francisco Mendes. Mas 
a ementa desta noite de S. João foi muito mais vasta: 
“Enchidos, bola de carne, salgados, pão e broa. Para 
a sobremesa, leite creme, aletria e farturas e para 
beber, cerveja de barril, vinho, sumos e água”.
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TODaS aS 
TRaDIÇõES NUMa 
NOITE DE GRaNDE 
DIVERSÃO

FESTa DE S. JOÃO 
Na CaSa DO MÉDICO

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

uM “S. JOãO” quE REPETIu TRADIçõES, EN-

CANTOu OS FOLIõES E DIvERTIu MAIS DE 600 

MéDICOS quE PASSARAM A NOITE DE 23 PARA 

24 NA TENDA GIGANTE, MONTADA JuNTO 

AO CENTRO DE CuLTuRA E CONGRESSOS.

O orvalho de S. João chegou cedo. O dia amanhe-
ceu com um sol envergonhado e as pequenas gotas 
de água começaram a cair ainda a tarde ia a meio. 
Nada que abalasse a festa que estava a ser preparada 
pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (SRNOM). 
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Este ano, apenas Vila Real se 
aproximou, mas esperamos que 
nas próximas edições os colegas 
dos restantes distritos também 
possam estar representados”. A 
somar à decoração, uma grande 
cascata dava vida ao recinto e não 
podia faltar a roulote das farturas, 
para a sobremesa.

DIa NaCIONaL 
DO ENCERRaMENTO

Enquanto se ultimavam os preparativos, no Cen-
tro de Cultura e Congressos já havia animação. 
A primeira sessão da peça «Cascata de S. João», 
protagonizada pelo grupo teatral «Os Traquinas» 
já animava o dia. Num formato um pouco diferente 
do habitual, a actuação começou por uma home-

No exterior, o parque de estacionamento da Casa 
do Médico estava decorado a rigor, com as secções 
distritais do Norte – Braga, Bragança, Porto, Viana 
do Castelo e Vila Real – representadas através dos 
tradicionais arcos populares de S. João. A ideia, 
explicou a Dra. Fátima Oliveira, “era que as dis-
tritais se juntassem à Secção Regional nesta festa. 
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nagem aos filmes portu-
gueses mais antigos, com 
canções populares eter-
nizadas nessas películas. 
«Cantigas da Rua», ou «A 
Costureirinha da Sé» são 
apenas dois exemplos de 
algumas das melodias po-
pulares interpretadas. 
Da música para o teatro 
– onde também houve 
música à mistura –, a 
peça «Cascata de S. João» 
conduziu os espectadores 
até à «Aldeia da Roupa 
de Cor», onde uma «pre-

sidente da junta», protagonizada por Fátima Oli-
veira, e o presidente da Assembleia-Geral, o «se-
nhor abade» que não era «de priscos» conduziam 
os destinos dos cidadãos, numa localidade onde, à 
semelhança do país, os encerramentos estavam na 
ordem do dia. A tal ponto que no Dia Nacional do 
Encerramento, a Aldeia da Roupa de Cor encerrou!

Numa mistura de humor e 
ironia que frequentemente 
provocaram risos entre os 
espectadores, a peça serviu, 
como vem sendo hábito, 
para satirizar os problemas 
que o país atravessa, entre os 
quais os que afectam o sector 
da saúde. “Tivemos os nossos 
«deportados» [deputados], 
um S. José ‘Sófrates’, um par-
tido da graxa e um partido de 
futebol”, recorda Fátima Oli-
veira, acrescentando, numa 
palavra de apreço aos actores: “Não posso deixar 
de agradecer a todas as pessoas que participaram 
nesta festa e que, no fundo, já assumiram o com-
promisso com a SRNOM de, pelo menos duas vezes 
por ano [no S. João e no Natal], participarem nestes 
espectáculos com todo o entusiasmo”.



41

CaSCaTa Da 
SRNOM GaNHa 
SEGUNDO 
pRÉMIO
O vELhO CASARIO DO PORTO, 

A TORRE DOS CLéRIGOS, A Sé, A 

IGREJA, O CORETO, OS ARCOS 

PARA AS MARChAS POPuLARES, 

DEzENAS DE FIGuRAS ARTICu-

LADAS E, CLARO, O S. JOãO… A 

CASCATA DE 2008 DA SECçãO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MéDICOS MERECEu 

O SEGuNDO LuGAR, NO CONCuRSO ANu-

ALMENTE PROMOvIDO PELA CâMARA DO 

PORTO.

Três anos após a Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM) ter recuperado a tradi-
ção, a Cascata de S. João 2008 foi premiada no con-
curso promovido pela Câmara Municipal do Porto. 
Os historiadores Hélder Pacheco, Germano Silva e 
Júlio Couto, os elementos que compuseram o júri, 

atribuíram o segundo lugar à SRNOM, 
entre 45 concorrentes. 
Com mais de quatro metros de largura 
e dois de profundidade, a cascata são 
joanina da SRNOM teve a assinatura 
das médicas Manuela Dias e Isabel 
Chaves. A ideia foi construir uma cas-
cata popular que obedecesse às regras 
tradicionais, ou seja, com muita vida, 
cor e movimento. “Foi nestes princí-
pios que decidimos investir, através das 
miniaturas articuladas, dos burros a 
comer palha ou do comboio”, explicou 
Manuela Dias à Nortemédico. Além 
disso, as casas típicas do Porto, a Torre 
dos Clérigos e a Sé faziam parte deste 
cenário pitoresco, onde a água também 
não podia faltar, dado ser um elemento 
imprescindível das cascatas são joani-
nas. Depois, o coreto com a sua banda 
ou os tradicionais arcos para as mar-
chas populares. Uma réplica de um 
arraial que, segundo a médica, “reuniu 
todos os elementos característicos de 
uma cascata, valorizando a cidade do 
Porto”. Mas, para isso, foram neces-
sários dois dias para um carpinteiro 
montar toda a estrutura de madeira 

pRIMEIRO 
pRÉMIO FOI 
paRa aNTóNIO 
CaRDOSO

António Cardoso foi o grande 
vencedor do concurso de cas-

catas 2008, promovido pela Câmara do Porto, depois de 
no ano passado ter alcançado o segundo prémio. A “ino-
vação” talvez tenha sido o segredo do sucesso. Em vez 
de uma cascata na horizontal, construiu uma cascata na 
vertical, com cerca de 12 metros quadrados, onde o rio 
(Douro) que atravessa as seis pontes que ligam o Porto a 
Vila Nova de Gaia surge praticamente na vertical. “Foi uma 
mudança radical, também porque optei por romper com o 
modelo rústico que, muitas vezes, caracteriza as cascatas 
tradicionais”, explicou António Cardoso, à nortemédico.  
Desenhador durante 40 anos, agora reformado, os adere-

ços como as pontes, as 
igrejas ou os moinhos, 
foram feitos por Antó-
nio Cardoso que só la-
menta não ter o mesmo 
jeito para a escultura, 
de forma a poder fazer 
os bonequinhos que 
compõe todo o cená-
rio. No total, cerca de 
430. Mas sobre o re-
sultado final, António 
Cardoso mostra-se sa-
tisfeito, até porque “foi 
o projecto que sempre 
quis fazer”. O júri re-

conheceu. n

e mais um dia e meio para 
colocar os elementos que 
completaram a composição.
Foi exactamente há três anos 
que a cascata começou a in-
tegrar as festas de S. João da 
SRNOM. Na altura, o pro-
jecto foi entregue a um cas-
cateiro, cujo trabalho acabou 
por ficar aquém das expec-
tativas. Foi assim que, em 
2007, Manuela Dias e Isa-
bel Chaves puseram «mãos 
à obra» e decidiram tomar 
as rédeas da construção da 

cascata. No ano passado, já não foram a tempo de 
inscrever a SRNOM no concurso da Câmara do 
Porto, mas logo no primeiro ano que participam o 
segundo prémio foi-lhes atribuído. Para o ano, Ma-
nuela Dias promete ainda mais surpresas. n
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tografia, orientado por António 
Pinto. A adesão foi boa: “Exis-
tem muitos médicos interessa-
dos em fazer fotografia e, com 
base num convite feito pelo Dr. 
Miguel Guimarães, organiza-
mos esta primeira formação”, 
explicou o fotógrafo, anteci-
pando à nortemédico aquilo 
que podem vir a ser edições fu-
turas: “Existe o desafio de dar 
continuidade a este tipo de cur-
sos, não só ao nível da introdu-
ção à fotografia, mas também 
cursos de aperfeiçoamento e até 
especialização em áreas como, 
por exemplo, o tratamento de 
imagem digital”.
Para já, a formação teórico-
prática que decorreu nos dias 
13 e 14 de Junho, permitiu aos 
participantes conhecer melhor 
as suas máquinas, descobrindo 
todo o mundo de funções e 
dispositivos electrónicos que, 
hoje em dia, as câmaras incor-
poram. Este curso, descreveu 
António Pinto, “tinha como 
principal objectivo conhecer as 
bases da fotografia, desde com-
preender os botões e os menus 
das máquinas digitais, até iden-
tificar os erros mais frequentes 
e a forma de os corrigir”. Além 
disso, acrescenta, “quis que 
os participantes aprendessem 
a olhar as imagens que os ro-
deiam e tivessem a percepção 

da forma como as podem captar através da foto-
grafia. Neste sentido, o curso também incluiu uma 
pequena abordagem no que se refere à composição 
e à estética”.

a RECEpTIVIDaDE 
FOI ópTIMa

O entusiasmo de António Pinto pela fotografia aca-
bou por contagiar os participantes. “Gostei imenso 
do curso e o orientador conseguiu levar-nos atrás 
da sua paixão”, sublinhou Isabel Moita, médica de 
Saúde Pública. Talvez por isso, o curso tenha aca-
bado por ter uma vertente muito prática. De acordo 
com o fotógrafo, a receptividade foi “óptima”, pois a 
esmagadora maioria dos participantes “tinha uma 
enorme sede de conhecimentos”. Dúvidas que pu-

CURSO DE INICIaÇÃO à FOTOGRaFIa VOLTa 
a DECORRER EM OUTUBRO

paRa MaIS TaRDE 
RECORDaR E 
REpETIR…

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia Rui Nora

DESCObRIR A ANATOMIA DAS MáquINAS, 

PERCEbER OS CONCEITOS báSICOS DA FO-

TOGRAFIA E ExPERIMENTAR SITuAçõES PRá-

TICAS FORAM ALGuNS DOS ObJECTIvOS 

DO PRIMEIRO CuRSO DE INICIAçãO à FO-

TOGRAFIA. ORIENTADO PELO FOTóGRAFO 

ANTóNIO PINTO, A SEGuNDA EDIçãO IRá 

DECORRER ENTRE 3 E 4 DE OuTubRO E A TER-

CEIRA NOS DIAS 10 E 11 DO MESMO MêS.

Do analógico para o digital, dos laboratórios espe-
cializados para o software informático “in home”. 
A fotografia já não é o que era e, também por isso, 
continua a fascinar muita gente. Atento ao interesse 
crescente nesta área, o Departamento de Formação 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (SRNOM) promoveu o Curso de Iniciação à Fo-
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deram ser esclarecidas, através das experiências 
práticas que foram realizadas ao longo das 12 horas 
em que decorreu a formação. “A Casa do Médico 
tem um espaço envolvente fantástico e o facto de ter 
espaços abertos, jardins, lago, grutas, permitiu que 
os participantes pudessem experimentar a reacção 
das máquinas em diferentes cenários, inclusiva-
mente à noite, uma vez que uma das partes do curso 
decorreu nesse período. Por isso, saímos várias ve-
zes da sala”, conta. 

«FaÇaM FOTOGRaFIa»

Mas, como diz António Pinto, fotografia não é ape-
nas disparar: “Um dos primeiros desafios que fiz aos 
participantes do curso é para não tirarem fotogra-
fias, mas sim fazerem fotografia, ou seja, que procu-
rem construir algo que queiram e sobre o qual têm 
domínio”. É que, ao contrário do que se possa pen-
sar, nem toda a gente que tira fotografias é fotógrafo. 
“Considero que existem três «classes» de pessoas 
com relações com a fotografia: os profissionais de 
fotografia – vivem fundamentalmente da fotografia, 

devendo ter forma-
ção adequada, estar 
tecnicamente aptos 
e normalmente ca-
pazes de responder 
às exigências do 
mercado; os ama-
dores de fotografia 
– tiram rendimen-
tos da actividade 
fotográfica, exclu-
siva ou não, normal-
mente sem forma-
ção adequada nem 
especialização –, e 
os «comuns», que 
«tiram» fotografias 
– a sua maioria para 
registar a família, as 
férias e os locais que 
visitam”, enumera o 
fotógrafo,  continu-
ando: ”Independen-
temente destas três 
«categorias», existe 
um grupo muito es-
pecial e que são os 
apaixonados pela 
fotografia, ou seja, 
os que sentem algo 
de interior quando 
primem o obtu-
rador, os que não 

«tiram», mas fazem fotografia, os que tentam co-
municar com os outros o que vêem, o que sentem 
através da imagem. São os que fazem fotografia com 
paixão e carinho, como se uma parte deles estivesse 
naquela imagem que querem registar”.
Mas, o que é necessário para se ser fotógrafo? “É 
preciso ter capacidades para aprender a técnica e, 
por outro lado, ter sensibilidade para ver os vários 
ângulos possíveis de uma boa imagem, compreen-
dendo aquilo que queremos transmitir quando a 
criamos”, descreve António Pinto. Neste sentido, 
as explicações vão continuar, nos próximos cursos 
que até ao final do ano a SRNOM vai continuar a 
promover na área da fotografia. O segundo e ter-
ceiro cursos de Iniciação à Fotografia vão decorrer 
nos dias 3 e 4 de Outubro e nos dias 10 e 11 de Ou-
tubro, respectivamente. Fica o desafio aos médicos 
que queiram participar. n

Sou um apaixo-
nado pela fotogra-
fia, mas isso não 
quer dizer que 
tenha as devidas 
competências. De-
cidi frequentar este 
curso porque estou 
prestes a reformar-
me da minha ac-
tividade médica e 

penso que chegou a altura de regres-
sar a esta velha paixão e, ao mesmo 
tempo, actualizar-me, nomeadamente 
no que diz respeito à fotografia digital. 
Foi um curso muito interessante, até 
porque o orientador tem uma grande 
experiência e conseguiu cativar-nos 
para esta temática.

DOMINGOS AzEvEDO 
Médico de Medicina Interna 

Estou a tentar des-
cobrir o que é a fo-
tografia, pois é um 
mundo que eu nem 
sequer imaginava 
que existia. Gosto 
imenso de pintar, 
mas recentemente 
quis fazer a passa-
gem da pintura para 
a fotografia e muito 

embora soubesse que era uma área com-
plexa, depois deste curso fico com a ideia 
de que é ainda mais do que imaginava. 
Agora, e após digerir toda a informação 
que nos foi fornecida, tenho de começar 
a experimentar e a olhar para a fotografia 
com outros olhos. 

ISAbEL ChAvES DE CASTRO
Médica de Medicina Geral e Familiar

Sempre que vou de 
férias, a fotografia 
é um dos meus 
passatempos pre-
feridos, muito em-
bora nunca tenha 
estado preocupada 
com a técnica, por-
que nunca tive for-
mação nesta área. 
Exactamente por 

isso, de forma a aperfeiçoar-me e com o 
objectivo de optimizar a máquina que 
tenho, decidi frequentar este curso. 
Gostei imenso. Tenho a certeza de que, 
a partir de agora, vou olhar com ou-
tros olhos quando tentar captar uma 
imagem. 

ISAbEL MOITA
Médica de Saúde Pública



por medicina moderna entenda-se aquela 
que dispõe já das especialidades médicas 
e cirúrgicas clássicas e utiliza os métodos 

auxiliares de diagnóstico e terapêutica corren-
tes, – análises clínicas, radiologia, fisioterapia, 
imunoterapia. a sua introdução no norte de por-
tugal, ou seja no porto, foi um facto de enorme 
importância que decorreu entre a abertura da 
primeira consulta de Oftalmologia em 1896 no 
S.to antónio e a fundação do primeiro serviço de 
anestesiologia no mesmo hospital em 1952. 
Esta medicina moderna que acabámos de definir 
distingue-se da pré-moderna do século xIx em 
que métodos auxiliares e especialidades não se 
haviam diferenciado, anestesia e assepsia ope-
ratórias eram rudimentares e o fonendoscópio 
pouco se utilizava. Em contrapartida não é ainda 

a actual medicina pós-moderna com a cirurgia cárdio-
torácica, a laparoscópica, os internamentos hospitalares 
cirúrgicos de 24 horas e os diagnósticos fulgurantes das 
massas tumorais pela ecografia, a TaC ou a ressonância 
magnética, e a utilização dos raios lazer. Ela só irá aparecer 
na segunda metade do século xx. 
Mas o que se passou na primeira foi fundamental e com 
atraso não muito grande em relação ao que ocorria mun-
dialmente. O processo de modernização teve lugar num 
meio médico muito concentrado onde tudo gravitava à 
volta de um grande hospital central destinado à assistência 
geral da população, em simbiose com uma escola médica 
bastante interessada na investigação, vejam-se as grandes 
figuras de plácido da Costa, Ricardo Jorge e Magalhães 
Lemos. a segunda cidade do país tinha por outro lado 
um peso relativo face à capital muito superior ao de hoje 
graças à intensa industrialização têxtil, um comércio muito 
activo, apreciável vida intelectual e o prestígio herdado da 
revolução liberal. 
Nestes artigos pretendemos ampliar uma abordagem ini-
cial(1) em que evocámos algumas figuras que protagoniza-
ram essa modernização, muitas delas esquecidas mas de 
que ainda, por vezes, ouvimos os ecos em velhas lembran-
ças de família.  
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a MODERNIzaÇÃO Da MEDICINa 
pORTUENSE Na pRIMEIRa METaDE 
DO SÉCULO xx

professor jubilado de Histologia e 
Embriologia da Faculdade de Medicina 
do porto

por antónio Coimbra

I. aNTECEDENTES
No século XIX assistira-se a uma marcada evolução 
da terapêutica operatória no país com a fundação das 
Reais Escolas de Cirurgia do Porto e de Lisboa em 1825, 
tema que foi exaustivamente estudado por Maximiano 
de Lemos(2) e Hernâni Monteiro(3). Até então o grau de 
licenciatura em Medicina e Cirurgia era exclusivamente 
concedido pela Universidade de Coimbra, mas o título 
de Cirurgião também se adquiria no contacto prático 
com qualquer cirurgião habilitado para o efeito pelo 
Cirurgião-mór do reino ou seu representante local e 
este aprendizado empírico podia ocorrer em qualquer 
hospital do Porto ou de outra localidade. No S.to Antó-
nio havia mesmo uma aula de Cirurgia com mais de 
um cirurgião e o tirocínio durava 3 a 4 anos, mas em 
condições muito piores do que em S. José em Lisboa 
onde havia razoável iniciação anatómica. 
A nova Escola do Porto logo recebeu do Hospital de S. 
José um excelente professor de Anatomia, Vicente José 
de Carvalho, mestre mais tarde do primeiro grande 
cirurgião do Porto no século XIX, António Bernardino 
de Almeida(2). A partir de 1825 o ensino passou a decor-
rer exclusivamente na jovem Escola provisoriamente 
instalada no Hospital de S.to António que lhe fornecia 
as enfermarias para o efeito. Embora ela ensinasse tam-
bém as matérias concernentes ao exercício da Medicina 
Interna, o regulamento impunha que os licenciados só 
a podiam praticar nas localidades onde não existissem 
facultativos formados por Coimbra(3). Na realidade, esta 
obsoleta situação foi progressivamente esquecida mas 
oficialmente só em 1866 os licenciados no Porto e em 
Lisboa passaram a usufruir de prerrogativas idênticas 
às dos formados em Coimbra. 
Tradicionalmente ao Médico(4), o actual internista, ca-
bia até então examinar o doente, receitar e dar indica-
ções sobre as manobras a seguir, sangrias e outras, se 
fosse caso disso. Era um personagem solene e erudito 
que citava frases latinas, tinha vasto conhecimento da 
farmacopeia, mas não actuava com as mãos. Quem 
trepanava, reduzia fracturas, amputava, sondava a ure-
tra, laqueava artérias, circuncidava, extraía cálculos 

da bexiga frequentíssimos devido 
à retenção, e subsequente acidifi-
cação, da urina causada pela hi-
pertrofia prostática (operação da 
talha), extraía tumores e corpos 
estranhos, e também o cristalino 
na catarata, era o Cirurgião, even-
tualmente auxiliado pelo sangra-
dor, e o algebrista (o ‘endireita’) 
nos casos ortopédicos. Estes pra-
ticantes que hoje chamaríamos 
paramédicos coexistiam também 
há séculos e dos sangradores es-
tão publicadas listas dos mesmos 
no Hospital de S.to António desde 

Hospital de S.to António. Finais do séc. XIX.
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1588 até 1821(3). O cirurgião não formado em Coimbra, 
apesar da sua importância fundamental, não era deten-
tor até 1825 de qualquer título universitário. 
No Porto Assis Vaz é um caso paradigmático. San-
grador no S.to António em 1819, cirurgião em 21, 
entra nesta qualidade no primeiro corpo docente da 
Escola em 25. No início da guerra civil vai para Paris 
onde se licencia na Faculdade de Medicina em 1832 

e só regressa à Escola em 34. Figura 
de grande prestígio na cidade(1), foi 
um dos médicos assistentes do rei 
Carlos Alberto. 
Na segunda metade do século XIX 
o Porto teve três notáveis cirurgiões, 
professores da Escola e operando 
no S.to António, que já usufruíram 
da prática da anestesia geral, com 
a máscara de éter desde 1847 e o 
clorofórmio a partir de 1848(3), mas 
cujas deficientes condições de as-
sepsia no caso de dois deles os im-
pediram de executar com sucesso 
as intervenções gastro-intestinais e 
ginecológicas por laparotomia. 
António Bernardino de Almeida, 
que exerceu de 1838 a 67(2), foi fa-
moso na operação da talha por via 
perineal e hipogástrica e exímio 
em todo o tipo de intervenções, 
que abrangiam o terreno oftalmo-
lógico, urológico e outros, e estão 
descritas em inúmeras publicações 
coevas(2), mas excluíam a cirurgia 
intra-peritoneal pelos motivos cita-
dos. Eduardo Pimenta, seu sucessor 
na cátedra de Clínica Cirúrgica que 
de 1874 a 98 o excedeu largamente 
na fama em todo o Norte do país e 
formou muitos seguidores, praticou 
as primeiras ovariectomias com su-
cesso mitigado pelos mesmos moti-
vos(3). Embora usando a anti-sepsia 
de Lister com o uso dos pensos ope-
ratórios embebidos em fenol e a la-
vagem das mãos e ferros operatórios 
na mesma solução, desrespeitava as 
recomendações de Pasteur relativas 
à assepsia com esterilização térmica 
do material operatório. 
O terceiro grande cirurgião do sé-
culo XIX foi António de Azevedo 
Maia que de 1887 a 1907 efectuou já 
numerosas laparotomias com êxito 
devido à plena observância da as-
sepsia. Deram brado as ovariecto-
mias, histerectomias e colecistecto-

mias que praticou com cura dos doentes(2). Embora 
lente de Clínica Médica, enveredou pessoalmente 
pela cirurgia baseado em visitas aos centros cirúrgi-
cos europeus. Simultaneamente os cirurgiões do S.to 
António discípulos de Pimenta, Júlio Franchini e 
Sousa Oliveira, iniciaram também em finais de 80 a 
moderna prática cirúrgica baseada na esterilização 
bacteriana(3). 
Finamente cumpre referir que desde 1925 a Escola 
Médica possuiu bons professores de obstetrícia e 
parteiros exímios, entre eles Câmara Sínval que 
em 1848 aplicou pela primeira vez em Portugal o 
clorofórmio a uma parturiente(2), e Agostinho do 
Souto que se jubila em 1900 sendo substituído por 
Cândido da Cunha também cirurgião. Uma grande 
figura de obstetra e igualmente cirurgião, Artur 
Maia Mendes, aparece nos fins do século no Hospi-
tal de S.to, António. O curso de parteiras foi institu-
ído pela reforma de Passos Manuel quando a Escola 
se passou a chamar Médico-Cirúrgica em 1836, 
conjuntamente com o curso anexo de Farmácia que 
só se tornará independente dela em 1915(3).
A Medicina Interna conhece já as descobertas de 
Koch, Pasteur e Ehrlich, mas não dispõe de meios 
eficientes, com excepção da sífilis, para o tratamento 
dos grandes flagelos da época, a tuberculose, a febre 
tifóide, os reumatismos e as cardiopatias de origem 
bacteriana, situação que se irá aliás prolongar bem 
entrado o novo século. Por isso os distintos clínicos 
gerais da época, como os professores Pereira Reis 
e José Carlos Lopes, não se assinalaram tão vinca-
damente como os cirurgiões. Apenas em 1897 o 
Laboratório Nobre começa a fazer análises clínicas 
para o Hospital, praticamente doseamentos quími-
cos de líquidos orgânicos(1), não existe radiologia no 
Porto e a imunoterapia dá os primeiros passos com 
a fundação do Instituto Pasteur do Porto pelo Dr. 
Arantes Pereira que inicia a administração de soros 
anti-rábicos em 1896(1).
Não nos esqueçamos finalmente de que eram os ci-
rurgiões gerais, classe a quem demos mais atenção 
neste período, quem até fins do século XIX execu-
tava toda a cirurgia oftalmológica, urológica, orto-
pédica, de oto-rino e plástica. Os tempos estavam 
porém prenhes para a eclosão das especialidades. n

aNTóNIO BERNaRDINO DE aLMEIDa
óleo de C. Rocha

EDUaRDO pIMENTa
óleo de Júlio Costa

azEVEDO MaIa
óleo de autor desconhecido
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VI EDIÇÃO CONTOU COM MaIS DE 200 
OBRaS EM ExpOSIÇÃO NO CENTRO DE 
CULTURa E CONGRESSOS

« OS MÉDICOS Já ESpERaM 
 a aRTEMÉDICa»

OS MéDICOS DERAM vIDA àS PAREDES 

DO CENTRO DE CuLTuRA E CONGRESSOS 

EM MAIS uMA EDIçãO DA ARTEMéDICA. 

DE ANO PARA ANO, A ExPOSIçãO vAI GA-

NhANDO vALOR ACRESCENTADO. PARA A 

PRóxIMA, ATé A PRESIDENTE DA SECçãO 

REGIONAL DO SuL, ISAbEL CAxEIRO, PRO-

METEu PARTICIPAR. 

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

A Artemédica já passou a estar na agenda cultural 
dos médicos. Uma vez por ano, durante sensivel-
mente um mês, esta exposição colectiva dá vida às 
paredes e corredores do Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM, numa mistura de estilos, técni-
cas e modos de expressão que vão desde a pintura e 
fotografia, até à cerâmica ou à vitrofusão. “Cerca de 
90 por cento das pessoas têm vindo a participar na 
Artemédica desde o início. Apenas os restantes 10 
por cento estão a expor pela primeira vez”, refere 
Miguel Guimarães, do Conselho Regional do Norte 
(CRN) e o grande impulsionador desta iniciativa. 
Também por esta razão a qualidade dos trabalhos 
apresentados tem vindo a crescer, de ano para ano: 
“É verdade que os médicos já esperam a Artemé-
dica. Sabem que, posteriormente, será publicado 
um catálogo com as obras expostas e preocupam-se 
com a qualidade dos seus trabalhos”.

CERCa DE 
200 OBRaS E 
MaIS DE 100 
aRTISTaS

Posição idêntica tem Ma-
nuela Dias, também mem-
bro do CRN. Para ela, não 
existem dúvidas de que a 
VI Artemédica “está mais 
uniforme”. “Penso que, no 
ano passado, tínhamos algumas obras que estavam 
um pouco fora do contexto da exposição. Este ano 
isso já não acontece”, aprecia, secundada por Lurdes 
Gandra: “Julgo que o aumento da qualidade também 
se fica a dever ao facto de muitos médicos se estarem 
a aperfeiçoar, frequentando cursos especializados”. 
Este ano houve oportunidade para mais obras, 
não tendo ficado restringido a regra de ape-
nas dois trabalhos por artista. Desde que 
exista espaço disponível, argumenta Miguel 
Guimarães, “podemos sempre aceitar mais                                                                                       
obras. Tudo depende do número de participantes”. 
Mas os números desta VI Artemédica deixam orgu-
lhosos os organizadores. Mais de 100 artistas, com 
mais de 200 obras, são, para Miguel Guimarães, 
uma boa adesão. “Pessoalmente, estou satisfeito. As 
paredes estão cheias e se tivéssemos mais médicos 
a participar, seguramente, iríamos ter de limitar o 
número de obras em exposição”. 
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É a primeira vez que 
participa na Arte-
médica. O que é que 
a motivou a mostrar 
as suas fotografias?
Efectivamente, já faço 
fotografia há muito 
tempo e é um lado im-
portante de mim. Acho 

que só há uma vida para mostrarmos o que somos e 
o que sentimos. Como a fotografia é uma forma da-
quilo que eu sinto, decidi expor, decidi mostrar um 
pouco de mim. Este é o meu prolongamento.

As quatro fotografias que trouxe para expor re-
presentam a sua relação com os seus filhos?
Representam, acima de tudo, a relação mãe e filho 
que considero ser o elo mais eterno e mais indestru-
tível. Acho que o amor filial é o amor mais bonito 
que pode existir. O enfoque estás nas mãos, porque 
pretendo enaltecer o toque, o contacto, entre a mão 
da mãe e a mão do filho. Desta forma, consigo real-
çar a união e o laço de amor entre os dois.

Como tem sido conciliar a neuroradiologia com 
a fotografia?
É um esforço acrescido, mas quem corre por gosto 
não cansa. Realizar este trabalho implicou horas 
extraordinárias, mas, na verdade, passaram a voar, 
porque a paixão com que o fiz fez com que não 
custasse. Mas não é fácil, porque a actividade de 
médica e de mãe são muito absorventes.

Um dia a neuroradiologia pode ser colocada de 
parte, para dar lugar única e exclusivamente à 
fotografia?
Se houver eco, se gostarem do meu trabalho, quem 
sabe…
 

aRTISTaS MÉDICOS EM 
DISCURSO DIRECTO

AS EMOçõES DOS SENTIDOS NA 
FOTOGRAFIA DE CLARA RAMALHãO 

Como é que nasceu o gosto pela fotografia?
A fotografia é um hobbie que já tenho há muitos 
anos e que surgiu com o nascimento dos meus fi-
lhos. Tenho um filho com 16 anos e uma menina 
com 10 e eles foram o mote para que eu começasse 
a fotografar. De facto, com a máquina fotográfica 
conseguia captar, no sono ou durante ambientes 
festivos, todas as emoções que são a expressão de 
um sentimento e que ficaram registadas para sem-
pre. Acho que o grande trunfo da fotografia é, exac-
tamente, prender o momento. 
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A MESTRIA 
DO DESENhO DE    
MIRA COELHO

Como é que descreve as 
suas obras?
Acho que os meus traba-
lhos são originais, pois os 
meus desenhos baseiam-se 
num único traço. Através 
de um só traço, consigo 
expr imir movimento, 
emoções, mantendo uma 
coisa que considero funda-
mental: a harmonia. Acho 
que encontrei um estilo próprio que tenho mantido 
ao longo de vários anos, pois é aquele que me preen-
che. Para além do desenho, também faço escultura 
em pedra.

Em que se inspira para criar os seus desenhos? 
Tem a ver comigo, com a minha vida. Há coisas que 
quero exprimir, como o desânimo. Actualmente, 
por exemplo, estamos a atravessar uma fase de in-
definição de várias coisas, até dos próprios artistas. 
Não há crítica e a arte sofre com isso.

Esta vontade de desenhar nasceu primeiro ou 
depois da medicina? 
A vontade de me expressar nasceu muito cedo, 
muito antes da medicina. Em Coimbra, onde es-
tudei, fundei, com mais dois colegas, o Círculo de 
Artes Plásticas da Associação Académica, por volta 
de 1957. Foi um período muito interessante e com 
várias histórias. Entre elas uma visita do Miguel 
Torga ao atelier colectivo que acabou quase com 
uma discussão. É que depois de terminar a visita, 
Miguel Torga disse: “Não está mal. Mas a arte das 
artes é a literatura”. Quase que nos zangávamos.

Mas então por que optou pela medicina?
A minha mãe morreu com cancro quando eu tinha 
15 anos e acabou por ser esse facto na minha vida 
que me levou a escolher medicina. Mas como gostei 
sempre muito da arte, decidi inseri-la na minha 
profissão, designadamente no trabalho de psico-
terapia. Encontrei métodos fenomenais para lidar 
com as crianças. Numa situação, por exemplo, a 

criança era convidada a fa-
zer um quadrado. Quando 
parava, eu continuava o 
quadrado dela. Acabavam 
por ficar seduzidas e faziam 
outro quadrado. Para além 
da ligação que se estabele-
cia de imediato, o desenho 
conseguia ajudar a libertar 
todos os problemas que 
tinham, conduzindo-me 
ao diagnóstico. Portanto, 
posso dizer que a arte foi 
importante no exercício da 

minha profissão de médico e sinto-me feliz por ter 
conseguido ligar as duas coisas. 

A PINTuRA FIGuRATIvA DE 
ISABEL CHAVES DE CAStRO

Quando é que começou a pintar?
Pinto há cerca de quatro anos, muito embora o gosto 
pelo desenho tenha começado quando ainda era 
criança. Há uns anos, resolvi começar a aprender e 
a ter aulas de pintura.

Por que optou pelo retrato?
Não me vejo a pintar coisas que não sejam figurativas. 
Gosto das caras, das expressões, dos sentimentos. 

Tem algum período especial do dia que dedica 
à pintura?
Normalmente à noite. Sou médica de Medicina Ge-
ral e Familiar, trabalho todo o dia e, por isso, só à 
noite é que tenho tempo para pintar um bocadinho. 
Normalmente inspiro-me em fotografias. Tenho 
um cavalete pequenino que coloco junto ao sofá da 
sala e é nessas alturas que pinto. No fundo, é um 
momento de relaxamento, porque estou a fazer uma 
coisa que me dá prazer.

Tem vindo a participar nas várias edições da Ar-
temédica. Considera que este tipo de iniciativas 
são importantes?
Sim. Considero que são muito importantes, uma 
vez que dão uma noção de conjunto e de partilha 
entre pessoas que conjugam o gosto pelas mesmas 
coisas, neste caso pela arte.  
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OS PRESéPIOS EM CERâMICA 
DE OLgA FERREIRA

Para além da medicina no trabalho e da pintura, 
também faz escultura em cerâmica. Como é que 
tudo começou?
A paixão começou pela pintura. Ao observar uma 
familiar que pintava muito bem, comecei a entu-
siasmar-me pelos pincéis e não parei mais. Durante 
o meu percurso da pintura fui procurando gente 
das artes para uma aprendizagem mais apurada, 
para conhecer as técnicas e os materiais. Recen-
temente, desde há quatro anos, resolvi explorar a 
cerâmica. Inscrevi-me na Cooperativa Árvore, nos 
atelieres livres de cerâmica e, ultimamente, tenho-
me dedicado de uma forma quase exclusiva à cerâ-
mica. Já pinto muito pouco.

Na pintura, as flores são uma paixão?
A minha pintura traduz aquilo que me vai na alma, 
como a cor, a ternura e o amor pela vida. As flores 
pintadas nos dois acrílicos que trouxe para a Arte-
médica fazem parte de uma altura da minha vida, 
por volta de 2001, em que pintei quase todos os tipos 
de flores, desde o amor-perfeito, às rosas, aos lírios, 
às cambraias… As flores têm cor, ternura, beleza.. 

E na cerâmica, porquê um presépio?
Na cerâmica tenho um particular gosto pelos presé-
pios, não porque seja uma forma muito fácil de fa-
zer, mas porque significa a família e, de uma forma 
simbólica, a família que eu formei e criei é composta 
por três elementos. Acho que me revejo nas três 
figuras do presépio que faço.

pRESIDENTE Da SECÇÃO 
REGIONaL DO SUL pRESENTE 
Na INaUGURaÇÃO Da 
aRTEMÉDICa

ISABEL CAXEIRO PROMETE 
ExPOR FOTOGRAFIAS 
NO PRóxIMO ANO

É a primeira vez que vem à Artemédica. Que 
apreciação faz desta iniciativa?
É a primeira vez que venho à inauguração da Ar-
temédica de uma maneira formal. Já tenho vindo 
várias vezes à Casa do Médico quando estão a de-
correr exposições e, realmente, é de louvar esta ini-
ciativa do Norte, pois trata-se de uma capacidade 
de organização fantástica. Penso que fazia todo o 
sentido divulgar a exposição junto dos colegas das 
Secções Regionais do Centro e do Sul, para colabo-
rarem e enviarem as suas obras. Mas acredito que 
seria difícil expô-las a todas. 

Ficou surpreendida com a qualidade das obras?
Já não fico surpreendida com a capacidade que os 
médicos têm nesta área das artes. Cada vez mais, os 
médicos me demonstram que têm outras artes, para 
além daquela do dia-a-dia que é tratar os doentes. 
Acho que é muito importante este tipo de manifes-
tações.  

Tem algum hobbie que, um dia, também possa 
vir a expor na Artemédica?
Neste momento não tenho muito tempo para ho-
bbies, mas confesso que gosto muito de fotogra-
fia. Não tenho muitos conhecimentos de fotografia, 
mas gosto e utilizo a minha máquina automática. 
Provavelmente, no próximo ano vou trazer algumas 
das fotografias que tenho tirado um pouco pelo 
mundo fora.

É importante para os médicos terem uma activi-
dade para além do exercício da medicina?
Acaba por ser um tempo de equilíbrio, um período 
de escape das coisas dramáticas, pois as solicitações 
e as pressões são cada vez mais intensas na vida 
profissional. n
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Da aUTORIa DO MÉDICO RICaRDO RaMIRES

HISTóRIa DO SERVIÇO DE UROLOGIa 
DO HOSpITaL DE SaNTO aNTóNIO 
EM LIVRO

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

O título «Contributo 
para a História da Urolo-
gia no Hospital Geral de 
Santo António» resume 
um trabalho de 72 pági-
nas que, como o próprio 
autor explica, está dividido 
em três grandes capítulos, 
juntando à caracterização 
histórica a reprodução de 
documentos e imagens. “A 
primeira parte é dedicada à 
construção da «casa»”, ou seja, 
à criação da unidade hospitalar 
no contexto histórico da época. A segunda, “ao nas-
cimento e aos primeiros anos do Serviço de Urolo-
gia” e a terceira parte “conta a história deste serviço 

através de relatos dos seus direc-
tores”, resume Ricardo Ramires. 
O projecto nasceu há cerca de 
dois anos, numa altura em que a 
administração do Hospital Geral 
de Santo António lançou o repto 
aos diferentes serviços para faze-
rem um memorial da sua história. 
Foi assim que o desafio chegou 
a Ricardo Ramires. “Não foi fá-
cil – recorda o urologista –, pois 
não tínhamos praticamente qual-
quer base de trabalho. Tivemos 
de procurar a informação em al-
farrabistas e em documentos da 
Santa Casa da Misericórdia e nos 
poucos arquivos que existiam”. 
Foi deste trabalho que surgiu a 
ideia de contar a história em li-

vro. “Com o material e a informação que recolhe-
mos, o Dr. Filinto Macedo considerou que seria 
interessante contar a história do Serviço de Uro-
logia através de um livro”, refere Ricardo Ramires.

O pRIMEIRO SERVIÇO DE 
UROLOGIa NO NORTE

Assim nasceu a obra que relata o nascimento do pri-
meiro Serviço de Urologia no Norte do país, graças a 

um médico [Óscar Moreno] que 
trouxe de Paris os conhecimen-
tos naquela área, numa altura 
em que ainda não existia esta 
especialidade em Portugal. 
O serviço, realça o autor do 
livro, “nasceu oficialmente 
em 1927, mas existem re-
gistos de que esta espe-
cialidade já era praticada 
anteriormente”. 
De 1927 para agora, Fi-
linto Macedo considera 
que o serviço do qual é 

actualmente director é uma 
referência não só a nível nacional, mas tam-

bém a nível internacional. “Fazemos toda a urologia 
que se faz em qualquer lado do mundo”, afiança, 
elogiando a equipa que lidera, composta por cerca 
de 20 médicos. n

A hISTóRIA DO SERvIçO DE uROLOGIA DO hOSPITAL GERAL DE 

SANTO ANTóNIO ESTá, AGORA, REGISTADA EM LIvRO. DA Au-

TORIA DO MéDICO RICARDO RAMIRES, ESTA é uMA ObRA DO-

CuMENTAL, MAS quE NAS PALAvRAS DO DIRECTOR DAquELE 

SERvIçO, FILINTO MACEDO, “PERMITE DESFRuTAR MOMENTOS 

ChEIOS DE EMOçãO, FACTOS quE NOS COMOvEM, PARA MuITOS 

RECORDAçõES DE vIvêNCIAS PASSADAS, NA PROCuRA DA vER-

DADE E DO PROGRESSO CIENTíFICO”. 
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Na organização da 1.ª Mostra de Joalharia da Cidade de 
Lisboa no Porto, a Galeria hibiscus contou com a colaboração 
do Joalheiro Carlos Navarro, formador da área de Joalharia
da Galeria.

DEPOIS DE TER ESTADO 

PATENTE AO PúbLICO NA 

CAPITAL, DE 14 DE FEvE-

REIRO A 8 DE MARçO, 

A GALERIA hIbISCuS 

TROuxE ATé AO PORTO, AO CENTRO DE 

CuLTuRA E CONGRESSOS DA SRNOM, DE 1 

A 17 DE AbRIL, A 1.ª MOSTRA DE JOALhARIA 

DA CIDADE DE LISbOA. 

Fotografia António Pinto

GaLERIa HIBISCUS TROUxE aO CCC
UMa RETROSpECTIVa Da JOaLHaRIa 
pORTUGUESa CONTEMpORâNEa E a pINTURa 
DE JOaqUIM CaNOTILHO

Susana Rodrigues e Tânia 
Galhano – década de 2000.
O carácter inédito da ini-
ciativa e a singularidade 
das peças expostas motivou 
o interesse de todos os que 
passaram pelo CCC. 
Em simultâneo, a Galeria Hi-
biscus organizou uma expo-
sição de pintura de Joaquim 
Canotilho. 
Joaquim Canotilho é natural 
de Mocuba, Moçambique, 
onde nasceu a 31 de Julho 
de 1953.  Tem um já longo 
percurso artístico, com 14 

exposições colectivas, 12 individuais, a edição de 
27 séries de serigrafias, 1 série de azulejos e uma 
nomeação para a fase final do Concurso Internacio-
nal anual da Revista “The Artist’s Magazine”, EUA.
As gentes e os costumes, a fauna e a paisagem do 
seu país natal constituem-se como os principais 
temas dos seus trabalhos. n

A DIRECTORA DA GALERIA hIbISCuS
PAuLA NuNES

A Mostra constituiu 
uma retrospectiva 
do trabalho concep-
tual desenvolvido no 
universo da Joalharia 
contemporânea desde 
a década de 60 até aos 
nossos dias, represen-
tado pelas obras de 
um conjunto de 24 
Joalheiros. 
A Exposição das peças 
encontrava-se organi-
zada por décadas, do 
seguinte modo: Maria 
da Conceição Moura 
Borges (Kukas) e Gor-
dillo – década de 60; 
Alexandra Serpa Pimentel, Filomeno Pereira de 
Sousa e Tereza Seabra – década de 70; Bagau, Bruno 
Prekatado, Gabriel Ribeiro, João Martins, Kali, Ma-
ria José Carvão, Sofia Mourita, Susana Fragoso, Su-
sana Godinho, Susana Gorjão, Teresa Milheiro e 
Vanessa Ponces – década de 90; Andreia Ferreira, 
Madalena Serpa Pinto, Paula Madeira Rodrigues, 
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SaLGaDO RIBEIRO

Fotografia António Pinto

Fotografia António Pinto

19 A 30 DE AbRIL DE 2008

4 A 12 DE AbRIL DE 2008

Nas palavras de Abílio Ferreira, 
professor universitário, “tendo 
fugido ao monstro da guerra 
ainda menino”, Nunda “jamais 
olvidou o grito da sua terra na-
tal. E “depois de mais de vinte 
anos de ocidentalização, tudo 
nele é poeticamente pueril, 

puro, ingénuo, natural, Africano”. A sua obra é pro-
fundamente marcada pelas suas origens e pelas 
suas memórias. Numa palavra, por uma profunda 
“Africanidade”. n

aguarela, pastel, acrílico 
e novos materiais que 
vai reciclando, faz parte 
de toda uma carreira 
dedicada a pintar o que 
sente. n

aLBERTO NUNDa 

Alberto Nunda nasceu há 42 anos em 
Angola, tendo emigrado para Portugal 
em 1981. Descobriu a pintura como 
autodidacta aos 25 anos. Tornou-se sócio da Coo-
perativa “Artistas de Gaia” em Abril de 2000. Desde 
1993, conta já com uma série de cerca de duas deze-
nas de exposições. 

Manuel Jesus Salgado Ribeiro descobriu o gosto 
pela pintura desde os tempos de escola, onde teve o 
prazer e privilégio de ser aluno da Professora Irene 
Vilar. A partir 1998, passou a dedicar-se continu-
amente à pintura, possuindo actualmente mais de 
duas centenas de trabalhos efectuados.
Uma diversidade de temas e formas em carvão, óleo, 

ExposiçõEs dE pintura no CCC
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Fotografia António Pinto

MIGUEL MINISTRO

Miguel Ministro nasceu em 1985 e é estudante de 
design gráfico na Escola Superior de Arte e De-
sign (ESAD). Tem-se dedicado à banda desenhada, 
ilustração e pintura. As obras mais representati-
vas do seu trabalho podem ser vistas em http://
miguelministro.110mb.com. n

Por iniciativa da Delegação Regional do Norte da 
Ordem dos Economistas esteve patente no CCC, de 
12 a 26 de Maio, a II Expo-
sição de Pintura intitulada 
”Economistas Amadores 
de Pintura”, que reuniu 71 
obras de 16 economistas/
artistas. n

«ECONOMISTaS aMaDORES DE pINTURa»
II ExpOSIÇÃO

12 A 26 DE MAIO DE 2008
Fotografia António Pinto

5 A 18 DE MAIO DE 2008



João Carlos de Moura 
Bigail é natural do 
Porto, onde nasceu 
em 1942. Terminado o 
curso geral dos liceus, 
matriculou-se na Es-
cola Superior de Belas 
Artes do Porto, curso 
de Pintura, onde foi 
aluno de Júlio Resende 
na década de 60.

Para além das artes plásticas tem na música outra 
das suas grandes paixões. 
A paisagem marítima é predominante na sua obra, 
dada a sua preferência “pelos temas do mar” e 
“atmosferas vivas e límpidas”. Mas a sua temática 
estende-se à paisagem urbana e campestre, tendo 
igualmente feito vários trabalhos de retrato. Em Es-
pinho, onde reside desde criança, tem em exposição 
permanente alguns dos seus trabalhos (Galeria na 
rua 18, n.º 439). n
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JOÃO BIGaIL
25 DE MAIO A 08 DE JuNhO

Entre 11 e 21 de Junho, o CCC re-
cebeu um Exposição diferente: a 
arte da gravura, pela mão de um 
grupo de artistas reunidos na Ma-
triz - Associação de Gravura do 
Porto. Nas próprias palavras do 
Folheto de apresentação: (...) A As-
sociação “nasceu do esforço e da 
vontade de um pequeno grupo de 
gravadoras que regularmente se en-
contravam e de há muito desejavam dispor de um 
espaço próprio onde desenvolver os seus projectos e 
se possível atrair outras pessoas que partilhassem o 
amor a esta arte tão pouco acarinhada e valorizada”. 
Actualmente, continua a ser “um pequeno grupo 
de seis gravadoras que pode finalmente tornar re-

alidade o sonho comum de 
desenvolver a prática e a des-
coberta de novos métodos 
na gravura”. Os trabalhos 
da Matriz podem ser regu-
larmente vistos na «Esteta 
Galeria», frequentemente em 
conjunto com outras asso-
ciações. “Trocamos saberes 
e experiências e procuramos 

contactar com outras associações ou grupos anima-
dos pela mesma vontade, é um dos nossos princi-
pais objectivos (...)”. n

Fotografia António Pinto

Fotografia António Pinto

«DIvERSIDADES»
ExpOSIÇÃO COLECTIVa DE GRaVURa

MAtRIz 
aSSOCIaÇÃO DE 
GRaVURa DO 
pORTO

Artistas: Carla 
Marques, Céu Costa, 
Júlia pintão, Mamy 
Higuchi, Miriam 
Rodrigues, Renata 
Carneiro

CONTaCTOS: Matriz - associação de Gravura do porto · Rua Sousa 
Viterbo n° 28 S/L e 1°, 4450-593 porto · Tel.: 22 20020-19 
Email: matriz@gmail.com • www.matriz-gravura.com



CATARINA OLIvEIRA, 20 anos, na-
tural de Braga. Começou a estudar 
piano com  8 anos, com a professora 
Elisa Lessa. 
NuNO CERNADAS, 20 anos, natural 
do Porto. Estuda piano desde os 5 
anos. Aos 8 foi admitido no Conser-
vatório de Música do Porto. 
Desde 2006 frequentam ambos o 
Curso de Piano na Escola Superior 
de Música e Artes do Espectáculo 
(ESMAE), no Porto (classe do Profes-
sor Constatin Sandu).

SOFIA SARMENTO, 20 anos, natural de Braga. Iniciou 
os seus estudos musicais aos 10 anos com aprofes-
sora Elisa Lessa. Actualmente frequenta a Licencia-
tura em Música da Universidade de Aveiro (classe 
do professor Fausto Neves).
FILIPE SOuSA PINTO, 21 anos, natural do Porto. Co-
meçou a estudar piano aos 7 anos com a professora 
Suzana Ralha e aos 8 anos entrou para o Conser-
vatório de Música do Porto. Desde 2006 frequenta 
o Curso de Piano na ESMAE (classe do Professor 
Constatin Sandu).

RuI SOuSA RODRIGuES, 20 anos, natural de Óbidos. 
Iniciou os estudos de piano com o professor João 
Baltazar, e estudou no Conservatório das Caldas da 
Rainha e de Santarém. 
MIGuEL MEIRINhO E SOuzA, 20 anos, natural do 
Funchal. Estudou na Academia de Música do Fun-
chal e no Conservatório-Escola Profissional de Ar-
tes da Madeira. 
Ambos frequentam actualmente o Curso Superior 
de Piano na ESMAE (classe do Professor Miguel 
Borges Coelho). n
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CICLO DE 
RECITaIS «JOVENS 
pIaNISTaS»

23 de Maio 
Catarina Oliveira e Nuno Cernadas 

25 de Maio 
Sofia Sarmento e Filipe pinto 

27 de Maio 
Rui Sousa Rodrigues e M. Meirinho e Souza

Catarina Oliveira Nuno Cernadas Sofia Sarmento

Filipe Pinto

Miguel Meirinho e SouzaRui Sousa Rodrigues

Fotografia António Pinto



OS SETE PILARES DA SAbEDORIA
D. H. Lawrence

Escrito em 1919 
mas publicado 
em 1935, este 
clássico da lite-
ratura mundial 
descreve a parti-
cipação do autor, 
conhecido como 
Lawrence da Ará-
bia, na Primeira 

Guerra Mundial. A obra conta as aven-
turas de Thomas Edward Lawrence no 
movimento nacionalista árabe, como 
parte do esforço britânico, contra a do-
minação turca, nação aliada da Alema-
nha. O épico chegou ao grande écran em 
1962, sob a direcção de David Lean. O 
filme “Lawrence da Arábia” ganhou sete 
óscares e é considerado pelo American 
Film Institute como um dos dez melho-
res filmes de sempre.
David Herbert Lawrence, escritor inglês 
da escola modernista, nascido em Se-
tembro de 1885, ficou conhecido pelos 
seus romances, poemas e livros de via-
gens. A sua obra foca temas considera-
dos controversos, como a sexualidade 
e as relações humanas por vezes com 
características destrutivas e estende-se a 
praticamente todos os géneros literários. 
Publicou ainda novelas, contos, peças de 
teatro, traduções, livros sobre arte, crí-
tica literária e cartas pessoais. No global, 
a sua obra expõe uma alargada reflexão 
sobre os efeitos desumanizantes do pro-
gresso. 
Além de escritor, Lawrence também foi 
pintor, tendo as suas obras um cariz es-
sencialmente expressionista.

uMA FAMíLIA INGLESA
Júlio Dinis

Publicado em 
1868, o livro 
relata a histó-
ria de Carlos, 
o filho de um 
comerciante in-
glês do Porto, e 
Cecília, a filha 
do seu guarda-
livros. O ro-

mance começa quando se encontram 
num baile de Carnaval sem saberem 
quem são e com a irmã de Carlos a pro-
teger a amiga por pensar tratar-se de 
mais uma aventura do irmão. A obra 
retrata como poucas a sociedade por-
tuense do século XIX e a cidade, princi-
pal pólo de comércio e indústria do país. 
Joaquim Guilherme Gomes Coelho nas-
ceu no Porto em 1839 e entre os vários 
pseudónimos literários usados foi com o 
de Júlio Dinis que assinou as suas obras 
mais importantes. Tal como o pai, es-
tudou Medicina na Escola Médica do 
Porto, tendo-se formado em 1861. Em 
Ovar, onde procurou tratamento para a 
tuberculose, contactou com a vida ru-
ral e encontrou inspiração para “As Pu-
pilas do Senhor Reitor”, definido por 
Alexandre Herculano como “o primeiro 
romance do século”. Nessa altura ti-
nha praticamente concluída a sua obra 
mais trabalhada, “Uma Família Inglesa”. 
O escritor de outras obras famosas como 
“A Morgadinha dos Canaviais” e “Fi-
dalgos da Casa Mourisca” morreu em 
1971, no Porto, vítima de tuberculose.

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIvROS
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CRóNICA DE uMA MORTE ANuNCIADA
Gabriel Garcia Marquez

Publicado em 
1981, “Crónica de 
uma Morte Anun-
ciada” conta em 
forma de recons-
trução jornalística 
a história do ho-
micídio de San-
tiago Nasar, pelos 
irmãos Vicário. 

Acusado de ter desonrado a irmã dos gé-
meos, o jovem Santiago Nasar é morto às 
facadas por Pablo e Pedro. O assassinato 
do jovem Santiago é anunciado desde a 
primeira linha do romance, com o narra-
dor a expor o conhecimento da população 
da vingança iminente sem nada fazer para 
salvar o falso acusado. O mistério do livro 
está em descobrir quem desonrou Ângela 
Vicário, que mente para proteger alguém 
que ela realmente gostava. 
Escritor colombiano, jornalista na sua 
juventude, García Márquez é um ro-
mancista universalmente reconhecido, 
recebendo em 1982 o Prémio Nobel da 
Literatura. Iniciou a sua carreira literá-
ria com a publicação de diversos contos, 
como, por exemplo, “A Trovoada” (1955) 
e “Ninguém Escreve ao Coronel” (1962). 
Nestas obras está já presente o mundo 
mítico e fantástico que retracta magistral-
mente na sua obra-prima, “Cem Anos de 
Solidão” (1967). 
“Outono do Patriarca”, “Amor nos Tempos 
de Cólera”, “Notícia de um Sequestro”, são 
outras obras de destaque do escritor.



aS SUGESTõES DE RUI MOREIRa
RUI MOREIRa É UM DOS MaIS DESTaCaDOS EMpRESáRIOS 
E DIRIGENTES aSSOCIaTIVOS DO pORTO. NaSCEU EM 1956 E 
FREqUENTOU O COLÉGIO aLEMÃO DO pORTO TENDO-SE LI-
CENCIaDO EM GESTÃO pELa UNIVERSIDaDE DE GREENwICH, 
EM LONDRES, EM 1978. EMpRESáRIO COM INTERESSES DIVER-
SIFICaDOS, NOMEaDaMENTE Na áREa DOS TRaNSpORTES 
MaRÍTIMOS E NO SECTOR IMOBILIáRIO, É MEMBRO DO SENa-
DO Da UNIVERSIDaDE DO pORTO E, DESDE 2001, pRESIDENTE 
Da aSSOCIaÇÃO COMERCIaL DO pORTO, SEDIaDa NO paLá-
CIO Da BOLSa E FUNDaDa EM 1834. É a MaIS aNTIGa aSSO-
CIaÇÃO COMERCIaL DE pORTUGaL, IGUaLMENTE CONHECI-
Da pOR CâMaRa DE COMÉRCIO E INDúSTRIa DO pORTO. 

CONDECORaDO pELOS GOVERNOS Da HUNGRIa E DE ITá-
LIa, RUI MOREIRa FOI TaMBÉM MEMBRO DO CONSELHO 
CONSULTIVO DO FC pORTO, SENDO COMENTaDOR DES-
pORTIVO EM pROGRaMaS DE TELEVISÃO. aSSINa COLUNaS 
REGULaRES NO JORNaL “púBLICO” E É HaBITUaLMENTE 
CONVIDaDO paRa CONFERêNCIaS E DEBaTES, NOMEaDa-
MENTE SOBRE a REGIÃO NORTE E O GRaNDE pORTO, TENDO 
COLaBORaDO aCTIVaMENTE NOS ENCONTROS “pORTO 
CIDaDE REGIÃO”.

3 DISCOS

REvOLvER
The Beatles

Lançado em 1966, “Revolver” é o sé-
timo álbum dos The Beatles. Com ele o 
grupo inglês atingiu o primeiro lugar das 
tabelas americana e inglesa e marcou a 
entrada oficial na era do psicadelismo. 
Desde os sons orientais ‘Love You To’, aos 
toques de solidão de ‘Eleanor Rigby’, a 
vibração de ‘Got to Get You into My Life’ e 
o experimentalismo de ‘Tomorrow Never 
Knows’ para o inexcedível ‘Yellow Sub-
marine’, “Revolver” marca a inovação e 
toda a loucura do final da década de 60. 
John Lennon, Paul McCartney, George 
Harrison e Ringo Starr compuseram esta 
banda rock de Liverpool com raízes no 
final da década de 50. Tornaram-se no 
grupo musical de maior sucesso e influ-
ência do século XX. Para além de cau-
sarem impacto na música, marcaram a 
moda e contribuíram para a revolução 
social e cultural dos anos 60. Consegui-
ram 1,5 bilhão de álbuns vendidos em 
todo o mundo e 20 canções no primeiro 
lugar das tabelas, só nos EUA. Pela sua 
criatividade e inovação, John Lennon e 
Paul McCartney são considerados a maior 
dupla de compositores da música popu-
lar em todo o mundo, tendo The Beatles 
sido a primeira banda do planeta a fazer 
vídeos musicais das suas canções.
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DEJá vu
Crosby, Stills, Nash & Young

Déjà Vu é uma mistura de folk rock e 
country. O grande destaque do álbum é 
a bela Country Girl, dividida em quatro 
partes, com arranjos mais trabalhados. 
“Teach Your Children” marca o estilo 
country, enquanto “Almost Cut My Hair”, 
“Woodstock” e “Everybody I Love You” 
são mais “rock and roll”. É o álbum de 
ouro do ‘Supergrupo’ formado em 1969. 
A designação foi dada a grupos formados 
pela reunião de músicos de diferentes ban-
das, prática usual no final da década de 60 
e início da de 70. David Crosby (ex-Byrds), 
Stephen Stills (ex-Buffalo Springfield) e 
Graham Nash (ex-Hollies) juntaram-se e 
formaram o “Crosby, Stills e Nash”. Com 
essa formação gravaram um LP que levava 
o nome do trio. Para esse segundo álbum 
chamaram o antigo companheiro de Ste-
phen Stills, no Buffalo Springfield, Neil 
Young. “Déjà Vu” (1970), chegou ao topo 
das tabelas mas o grupo sofreu entretanto 
a saída de Young, que optou por uma car-
reira a solo. 
Durante cerca de 30 anos o grupo editou 
mais seis discos, alguns deles muito bem 
sucedidos atingindo o primeiro lugar da 
tabela. Em 2000, novamente com Young e 
promovendo nova excursão, produziram 
“Looking Forward”.

RuI vELOSO
Rui Veloso 

“Porto Sentido” é a música de eleição do 
empresário Rui Moreira. Mas “Rui Veloso”, 
o álbum editado em 1986, brinda ainda o 
público com canções famosas como “Porto 
Côvo”, “Cavaleiro Andante”, “O Negro do 
Rádio de Pilhas” e “Beirã”. É o quarto tra-
balho do cantor, que conta 13 álbuns pró-
prios editados.
Embora nascido em Lisboa, em Julho 
de 1957, Rui Manuel Gaudêncio Veloso 
mudou-se para o Porto com apenas três 
meses. É cantor, compositor e guitarrista. 
Considerado por muitos como o pai do 
rock português, movimento musical sur-
gido no início da década de 80, foi como 
intérprete de blues que começou a sua car-
reira numa banda de garagem chamada 
Magara Blues. O apreciador de B.B. King e 
Eric Clapton toca ainda harmónica desde 
os seis anos. 
A sua obra foi já reconhecida pelo Estado 
Português na figura do então Presidente 
da República, Mário Soares, que lhe atri-
buiu a Grã Cruz da Ordem do Infante. 
É o segundo nome da música portuguesa 
que mais páginas tem destinadas na “En-
ciclopédia da Música Portuguesa”, só ul-
trapassado por Amália Rodrigues. n

Texto Rui Martins



MICRONéSIA
O MERGULHO DE UMa VIDa
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Lá LONGE, MuITO LONGE, há uM LuGAR 

ONDE CADA IMAGEM REFLECTIDA NA RE-

TINA PODERIA DAR uM POSTER. E O SE-

GREDO é, PRECISAMENTE, AbRIR bEM OS 

OLhOS, DENTRO E FORA DE áGuA. PORquE 

ESTE ARquIPéLAGO NãO SE PRESTA A CuR-

TAS MEMóRIAS. uMA vIAGEM PARA MAIS 

TARDE RECORDAR... quE éRAMOS bEM DI-

FERENTES ANTES DA PARTIDA.  

Texto e Fotografia: Nuno Miguel Dias

Pergunte-se a alguém acerca dos Estados Federados 
da Micronésia e recebe-se um esgar muito similar ao 
de quem esteja a jantar na mesa ao lado de dois bió-
logos que trocam impressões sobre a osmose celular.
Vulgarmente conhecido como Micronésia, ou seja, 
uma “Nésia” mais pequena que as “Poli” e “Indo”, 
este arquipélago é uma Federação com estatuto de 
Free Association com os E.U.A., de quatro Estados, 
Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae. Cada um destes é 
constituído por um grupo das 607 Ilhas Carolinas. 
E porquê este enquadramento geopolítico a dar o 

mote a esta viagem? Porque poderá interessar aos 
leitores saber que, sendo ainda hoje um destino al-
ternativo e praticamente desconhecido pela maioria 
dos portugueses (e do mundo), foi precisamente um 
português o primeiro europeu a pisar estas areias, 
depois de transpor as barreiras de coral. Decorria o 
ano de 1527 quando o explorador Diego da Rocha, 
seis anos depois de Fernão de Magalhães descobrir 
as vizinhas Marianas, chamou a este pequeno para-
íso Ilhas Sequeira. Depois de mudada a sua denomi-
nação, em 1543, para Novas Filipinas, os mesmos 
espanhóis que o haviam já feito, rebaptizaram-nas, 
de forma definitiva, de Carolinas, em homenagem 
ao rei Carlos II, em 1686, e apesar de algumas esca-
ramuças com os alemães durante o Século XIX.  
Sejamos, então, bem-vindos ao Paraíso do Mergulho 
Mundial (e do surf, para alguns que ainda sabem 
guardar o segredo). É assim que o turismo local 
o apregoa, é isso que contam os testemunhos dos 
tantos mergulhadores que pensavam apenas passar 
aqui bons momentos e foram ficando, ficando, até 
que não haviam quaisquer razões para que existisse 
uma vida para lá destas águas. Até porque, nesses 
tempos, e falamos de dez, quinze anos atrás, as ilhas 
Carolinas já não eram segredo para os mergulhado-
res profissionais, mas estavam mal preparadas para 
receber gente menos habituada às lides das garrafas 
de oxigénio, mas com vontade de dar o seu mergu-
lho inaugural no melhor sítio do mundo para o fazer. 
Hoje em dia, aficionados ou meros curiosos já 
têm muito por onde escolher. Ainda assim, es-
queça quaisquer parecenças com umas Caraíbas 
ou mesmo uma Kuta Beach balinesa, com tantos 
stands de aluguer de material que chegam a ser a 

ÁSIA / OCEANIA

Micronésia

OCEANO PACIFICO

NOVA GUINÉ

Chuuk

Yap
Pohnpei

Kosrae
FILIPINAS

Indonésia

TIMOR

Equador

Palikir

DIEGO Da ROCHa, UM ExpLORaDOR 
pORTUGUêS, FOI O pRIMEIRO EUROpEU a 
pISaR ESTaS aREIaS, DECORRIa O aNO DE 1527
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própria paisagem. Este é ainda um destino alterna-
tivo e afastado das rotas turísticas concorridas. Para 
tal, muito ajuda o facto de não haver aqui distinção 
entre época alta ou baixa. O que se deve, por sua 
vez, ao facto de, durante todo o ano, as temperatu-
ras se situarem entre os 26 e 27 ºC, em média. Com 
a única tónica no facto do período entre Junho e 
Novembro ser o mais húmido. Mas tudo depende 
do grupo de ilhas (ou República, se preferirmos) e, 
obviamente, da sua localização geográfica. Falamos 
na maior ou menor proximidade com o equador. 
Pohnpei é, assim, o conjunto de ilhas mais chu-
voso. É, de facto, um dos locais mais chuvosos do 
planeta, com o interior a receber uns recordistas 
10 mil milímetros anuais de pluviosidade. Curio-
samente, as praias estão a salvo a maior parte do 
tempo. Inversamente, Yap é a ilha mais seca. As 
ilhas mais a norte são as mais 
quentes, com temperaturas que 
variam entre os 20º e os 30 ºC 
a qualquer hora do dia, quase 
todos os dias do ano, mas cuja 
humidade, muito acentuada, 
ajudam a ampliar. E mesmo que 
o mergulho não seja o seu ob-
jectivo principal, lembre-se que 
há sempre um mar imenso para 
um mergulho refrescante, ainda 
que uns óculos e tubo de snorke-
ling sejam adereços a considerar. 
Mas analisemos Estado a Es-
tado, para que possa planear a 

viagem, ou fazer apenas uma ideia e deixar os pla-
nos para mais tarde. O especial destaque vai para 
Chuuk, mas ficará o leitor desde já prevenido, se é 
que já não sabe, que gostos não se discutem.

CHUUK
Um enorme atol que mais parece uma muralha 
de coqueiros circunda e protege as ilhas, de 
vegetação luxuriante, situadas numa gigantesca 
lagoa. É um local tão idílico quanto as vidas dos 
habitantes locais, em simbiose com o meio, são 
simples. A pesca é, basicamente, o principal meio 
de subsistência. Como tal, não é rara a visão das 
vertentes das colinas transformadas em estaleiros 
artesanais e, quando se dá por finda a construção 
dos barcos, o seu emocionante deslizar até às águas. 

Não se admire se, durante a noite, 
observar tochas em movimento 
pelos atóis. Em busca de polvos 
juvenis, talvez a iguaria mais 
apreciada por aqui, os habitantes 
locais tornam o início das noites 
num espectáculo visual único.  
É também, na vasta mas pouco 
profunda lagoa Truk, que se en-
contra aquele que foi eleito pe-
los especialistas em mergulho 
de naufrágio o melhor destino 
nesta categoria. Chamam-lhe, 
literalmente, a Frota Submergida 
e conta com mais de 60 navios 
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e aviões afundados, que o mar 
encarregou de transformar em 
recifes de coral caleidoscópico e 
de estranhas formas. Para uma 
incursão mais alternativa, per-
gunte a um local onde poderá 
encontrar as entradas para os 
túneis, abrigos e centros de co-
mando que os japoneses cons-
truíram durante a Segunda 
Guerra Mundial. No caminho, 
olhos bem abertos para a obser-
vação dos raros exemplares de 
aves ou orquídeas selvagens. 

aTRaCÇõES DE CHUUK
Montanha Tonachau – Com 
uns escassos 229 metros, é o 
ponto mais alto de Weno e mo-
rada do deus Souwoniras e seu 
filho divino. No seu sopé, o rio e 
cascata Wichon valem, por si só, 
uma incursão. 

Rochas de Nemwes e Fouman – Na ilha Udot, 
Tunuk e Onip estão associados a uma lenda relacio-
nada com rivalidades (antigas e ultrapassadas) entre 
as ilhas de Chuuk e Yap: Nemwes, a filha de um chefe 
de Yap, desobedeceu-lhe e caminhou, sobre as águas, 
até Udot. Quando os sacerdotes de Udot lhe retira-
ram esses mesmos poderes, ela morreu de tristeza. 
Atol de Chuuk – Situado nas Ilhas Carolinas (com 
207 ilhas, 80 ilhéus e uma das maiores lagoas do 
mundo, com 85 quilómetros no seu ponto mais 
largo e 1.322 quilómetros quadrzados), é um dos 
melhores locais de mergulho do mundo. 

Yap
Completamente forrada de densa floresta tropical, 
com o seu característico e perpétuo ruído, Yap é 
constituída pela própria ilha, Tomil-Gagil, Map e 
Rumung, mais 10 ilhéus, tudo rodeado por um exu-
berante recife de coral. Mas há também mangais e 

as praias são tão pouco profundas que possibilitam, 
aos curiosos menos profissionais, horas a fio de 
snorkel, ao invés de mergulho com garrafa. Estas 
águas são conhecidas pela profusão de jamantas 
durante todo o ano. 

aTRaCÇõES DE Yap
Cultura Local – Sem monumentos ou outros lo-
cais similares para visitar, Yap é, contudo, a me-
nos modernizada do arquipélago, com as suas 
aldeias onde o edifício principal se destina à con-
gregação dos habitantes mais idosos para a to-
mada de decisões. Só é permitida a entrada nesta 
ilha a um número limitado de visitantes, pelo 
que os habitantes locais são tímidos e não estão, 
de forma notória, habituados a receber visitantes.
Dinheiro de Pedra – Ainda hoje se podem ver, 
às portas das casas típicas (demonstrando status e 
poder económico), as enormes pedras circulares, 
com um orifício no centro, que foram, em tempos, a 
moeda de troca desta ilha. 

pOHNpEI
É a maior ilha do arquipélago. É, também, a mais 
alta, com chuvas perpétuas nos seus cumes que 
se cobrem de densa floresta tropical e produzem 
um total de mais de 40 rios e, claro, cascatas em 
número suficiente para que se pense que se chegou 
ao paraíso. As florestas de mangais em torno da ilha 
são de tal forma ricas que é a descarga de nutrientes 
destas nas águas que atrai uma inigualável vida ma-
rinha, proporcionando mergulhos inqualificáveis. 

aTRaCÇõES DE pOHNpEI
Nan Madol – É uma antiga cidade de pedra cons-
truída sobre 100 ilhéus artificiais. Enormes pedras 
de basalto, trazidas para aqui em jangadas, for-
mam degraus, caminhos e templos. Ainda pouco 
se sabe sobre a civilização que aqui residiu. Para 
visitá-la, é necessária uma viagem de barco (45 
min.) a partir de Kolonia, a capital. É um dia in-
teiro de excursão, mas inclui uma passagem pela 
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cascata Keprohi e snorkeling numa lagoa onde 
a vida marinha é espectacular. Tudo incluído.
Cascatas Gémeas de Liduduhniap – a escassos 20 
minutos de carro de Kolónia, uma das mais espec-
taculares visões naturais. 

KOSRaE
É um dos únicos locais do mundo onde se podem 
encontrar praias sem uma única pegada. Será pre-
ciso dizer mais?

aTRaCÇõES DE KOSRaE
Ruínas de Lelu – Considerada uma das maravilhas 
do Pacífico e muito similar à sua semelhante em Po-
hnpei, esta antiga cidade é, também ela, ainda que 
em dimensão muito superior, uma cidade rodeada 
por muros de mais de seis metros, com as suas ruas 
e edifícios (habitacionais e religiosos), bem preser-
vados desde os tempos em que era a base de uma 
civilização promissora, no Séc. XIII. 
Gruta Wiya – Uma gruta natural, de dimensões 
raras, onde habitam milhares de aves que só poderá 
encontrar nestas paragens. Duas lendas: Foi, em tem-
pos, habitada por uma família de gigantes e tem uma 
ligação subterrânea com o outro extremo da ilha.

GUIa DO TURISTa
Quando ir
Todo o ano. a época de maior pluviosidade decorre entre a prima-
vera e o fim do Verão, mas as temperaturas nunca descem dos 26 ºC. 

Como ir
Este é um assunto delicado. porque falamos dos antípodas e de um 
arquipélago que não está nos roteiros do turismo mundial. a melhor 
opção é viajar até à austrália (qantas) ou Singapura (Garuda Indo-
nesia, KLM) ou Los angeles e São Francisco (Continental, Tap) e daí 
consultar os guichets das maiores companhias. 

moEda
Dólar americano (USD)

prEços médios
Hotéis – de US$45 a US$150 por noite
Refeições – de US$5 a US$25 por pessoa

população
114 mil habitantes

ondE fiCar?

Em Chuuk
Truk blue Lagoon Resort
p.O. Box 340
weno Chuuk FM 96942
Tel.: +00691 3302727
Email: blresort@mail.fm
www.bluelagoondiveresort.com

Em Yap
Trader’s Ridge Resort
p.O. Box B
Colonia, Yap 96943
Tel.: +00691 3506000
Email: resv@tradersridge.com
www.tradersridgeresort.com

Em Pohnpei
The village hotel
p.O. Box 339, U
Tel.: +00691 3202797
Email:thevillage@mail.fm
www.thevillagehotel.com

Em Kosrae
Kosrae Nautilus Resort
p.O. Box 135 
Kosrae FM 96944
Tel.: +00691 3703567
Email: nautilus@mail.fm
www.kosraenautilus.com

ondE ComEr?

Em Chuuk
Oshiro’s
p.O. Box 235
weno, Chuuk FM 96942
Tel.: +00691 3302375

Em Yap
Crows Nest bar
Colonia, Yap 96943
Tel.: +00691 3502300

Em Pohnpei
Ocean view Orchid Restaurant
p.O. Box 416
Tel.: +00691 3207978
Email:rumorsinc@mail.fm
www.fm/oceanview

Em Kosrae
Kosrae Innum Restaurant
Tel.: +00691 3704686
Email: katrinaa@mail.fm
www.kosraevillage.com

O Monte Finkol, a mais alta montanha da ilha, é 
perfeitamente alcançável com um mínimo de es-
forço. São quase 650 metros de vistas incompará-
veis, numa escalada fácil mas que demora de seis a 
sete horas e obriga à contratação de um guia espe-
cializado.
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INFORMaÇÃO INSTITUCIONaL
SECÇãO REgIONAL DO NORtE DA ORDEM DOS MéDICOS

1. QUALIDADE DO EXERCíCIO 
PROFISSIONAL

1. O Conselho Regional do Norte (CRN) da Ordem dos 
Médicos recebeu uma exposição escrita da colega Maria 
Emília Duarte de Oliveira que envolvia o Hospital de 
São Marcos – Braga (documento 1.1), tendo sobre o as-
sunto decidido solicitar Parecer à consultora jurídica da 
SRNOM, o qual se transcreve como documento 1.2.
2. A propósito da constituição das Equipas de Urgência, 
o CRN enviou aos Directores Clínicos o Parecer que se 
transcreve como documento 2.
3. Tendo sido solicitado pela colega Dra. Florinda Car-
doso um Parecer sobre a importância da actividade de 
urgência (interna e externa) na formação contínua de 
um Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral, deliberou 
o CRN solicitar o mesmo ao Colégio da Especialidade 
de Cirurgia Geral. A resposta daquele Colégio consta 
do documento 3.
4. O CRN recebeu a proposta de Portaria do Ministério 
da Saúde que aprova o Regulamento do Programa “In-
tegração Profissional de Médicos Imigrantes”, a qual 
se transcreve como documento 4.

3. Em resposta ao pedido de esclarecimento de um 
médico interno do ano comum sobre a possibilidade 
do uso de vinhetas, emitiu a consultora jurídica da 
SRNOM o Parecer que se transcreve como documento 
7.1. Mais, foi decidido enviar ao colega cópia da página 
8 da Revista da Ordem dos Médicos de Novembro de 
2006 e da qual consta a posição da OM sobre a questão 
(documento 7.2).

4. CARREIRA MéDICAS

1. O CRN tem vindo a acompanhar o processo de revi-
são das Carreira Médicas, tendo analisado a proposta 
da FNAM (documento 8.1).
2. Sobre a metodologia negocial da revisão do diploma 
das Carreiras Médicas, recebeu o CRN cópia da carta 
enviada pela FNAM à Ministra da Saúde, a qual se 
transcreve como documento 8.2.

5. MEDICINA CONVENCIONADA

1. O CRN recebeu para análise o projecto de diploma 
sobre o Regime de Convenções, o qual se transcreve 
como documento 9. 

6. gEStãO DOS SERVIÇOS DE SAúDE

1. Sobre “modalidades de consulta em Medicina Geral e 
Familiar”, recebeu este CR cópia do Parecer da Direcção 
do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Fami-
liar, o qual se transcreve como documento 10.
2. Sobre a existência de um Programa de Desenvolvi-
mento de Competências para a Gestão de Unidades de 
Saúde Familiares englobando como parceiros o Minis-
tério da Saúde, a Universidade Católica, a APMCG e a 
empresa da Indústria Farmacêutica MSD, recebeu este 
CRN a Carta enviada pela FNAM à Ministra da Saúde 
que se transcreve como documento 11. 

7. ORgANIzAÇãO DA ORDEM DOS 
MéDICOS

D – RELAçõES COM OS óRGãOS TéCNICOS CONSuLTIvOS

1. O CRN convidou o Dr. Miguel Leão para integrar a 
Comissão Regional Consultiva para o Serviço Nacional 
de Saúde, o qual aceitou.

2. DISCIPLINA, étICA E DEONtOLOgIA

1. O CRN tem acompanhado e participado no processo 
de revisão do Código Deontológico da Ordem dos Mé-
dicos, assunto que é objecto de destaque nas páginas 32 
e 33 desta revista. 

3. FORMAÇãO MéDICA E tItULAÇãO DE 
ESPECIALIStAS

1. O CRN tomou conhecimento do Relatório da visita 
efectuada pelo Colégio da Especialidade de Cirurgia 
Maxilofacial ao Serviço de Estomatologia e Cirurgia 
Maxilofacial do Centro Hospitalar do Porto com vista 
a avaliar a respectiva idoneidade formativa, o qual se 
transcreve como documento 5.
2. Como representantes na Comissão de Verificação 
de Idoneidades dos Serviços para o triénio 2008-2010, 
decidiu o CRN nomear os colegas indicados no docu-
mento 6.
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Exmo Senhor 
Bastonário da Ordem dos Médicos

Os meus respeitosos cumprimentos.

Maria Emília Duarte de Oliveira, provida na categoria 
de “chefe de serviço de anestesiologia com exigência técnico-
profissional em medicina intensiva devidamente compro-
vada da carreira médica hospitalar, do Hospital de São Mar-
cos, Braga”, desde Março de 2003, vem, por este meio, 
dar conhecimento e solicitar a intervenção de V. Ex.cia, 
por se encontrar numa situação crítica no exercício da 
sua actividade profissional, desde Janeiro de 2007, ape-
sar de ter colocado o assunto hierarquicamente.
Não me foi atribuída qualquer função na actividade 
clínica/assistencial no período entre Janeiro e Junho 
de 2007, sendo em Julho destacada para o exercício de 
analgesia de parto, actividade que já não exercia há 15 
anos. Julgo importante enviar em anexo um resumo/
memorando onde está explanado o meu percurso pro-
fissional e actividade clínica.
Espero de V. Ex.cia a intervenção que considerar mais 
conveniente, em prol da dignidade do exercício da ac-
tividade médica.
Desejo, como todo e qualquer médico, exercer a activi-
dade clínica/assistencial segundo as minhas competên-
cias e experiência profissional.
Informo que este processo foi enviado para a Ministra 
da Saúde, a quem dei a informação do envio para V. 
Ex.cia, Bastonário da Ordem dos Médicos.

RESpEITO pELO CONTEúDO FUNCIONaL Da 
ESpECIaLIDaDE MÉDICa E COMpETêNCIaS aDqUIRIDaS

DOCuMENTO 1.1
(10 Mar 2008)

ExPOSIçãO DE uMA COLEGA DO hOSPITAL DE S. MARCOS
Braga, 10 de Março de 2008
Respeitosamente e com elevada consideração e estima,
Maria Emília Duarte de Oliveira
Chefe de Serviço em Anestesiologia e Medicina
Intensiva Departamento de Anestesiologia e Cuidados Críticos
Hospital de São Marcos – Braga
––––––––––––––––––––––––––———––––––––––––––––––
[... segue-se Memorando ...] 

Conclusão:
Provida em Chefe de Serviço de Anestesiologia com exigência 
técnico-profissional devidamente comprovada, em Medicina 
Intensiva.
Não exerce actividade assistencial de anestesia clínica no bloco 
operatório, desde Outubro de 1990.
Exerceu a sua actividade assistencial como intensivista, desde 
Abril de 1993 até Janeiro de 2007.
Actualmente encontra-se bem de saúde, sem limitações físicas. 
É-lhe apenas atribuído um dia de actividade assistencial por se-
mana (Dezembro a Março de 2008), analgesia de parto. Activi-
dade clínica muito limitada, para a qual não está minimamente 
vocacionada, como está demonstrado pelo seu curriculum, 
mas que aceita fazer porque é a única actividade clínica para a 
qual é escalada.
Integrada no Departamento de Anestesiologia e Cuidados Crí-
ticos, cujos especialistas são na maioria anestesistas, rodam 
pelos vários postos de trabalho, como se pode ver nas escalas 
em anexo, excepto aqueles que se recusam.

Braga, 10 de Março de 2008. 
Maria Emília Duarte de Oliveira
Chefe de Serviço de Anestesiologia e Medicina Intensiva

ASSUNTO: Exposição da Ex.ma Senhora Dra. Maria Emília 
Duarte Oliveira
Analisada a exposição à margem referenciada e considerando 
que a mesma tem por objecto o respeito pelo conteúdo funcio-
nal da Especialidade e das competências adquiridas pela Ex.ma 
Sra. Dra. Maria Emília Duarte Oliveira, salientamos que, para 
além da exposição que esta tenha já endereçado ao Ministério 
competente, a questão se situa, essencialmente, no âmbito do 
Direito administrativo, seja, do reconhecimento, por parte dos 
Tribunais, do direito daquela Médica à ocupação efectiva.

DOCuMENTO 1.2
(24 abr 2008)

PARECER DA CONSuLTORA JuRíDICA DA SRNOM
Assim, o meio próprio para fazer valer esse direito é o de uma 
acção administrativa, por via da qual a Médica demonstre o 
esvaziamento do conteúdo funcional que está a ser objecto 
(eventualmente motivado por razões que não de interesse pú-
blico, mas particulares), bem como o subaproveitamento das 
suas capacidades técnicas.

Este, s.m.o., o nosso entendimento,
Porto, 2008-04-24
A Advogada,
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Ex.mo Senhor
Director Clínico

O Conselho Regional Norte tem sido solicitado por 
várias vezes relativamente à integração do Chefe da 
equipa de Urgência na respectiva especialidade. O 
exercício cumulativo de duas funções é incompatível.
No caso do Serviço de Urgência, parece-nos evidente 
que se poderá colocar um problema: estando o mé-
dico ocupado na resolução de casos da respectiva 
especialidade, não poderá ocorrer às solicitações 
que, no SU, lhe sejam feitas enquanto chefe do SU.
Daí que, apesar do vazio legislativo e tendo em conta 
que o médico não tem o “dom de ubiquidade”, a so-

Ex.mo Senhor
Dr. J. Pedro Moreira da Silva
Presidente do Conselho Regional do Norte da OM

Caro Colega,

Em reposta ao ofício de V. Exa. n.° 1205 de 3 de 
Maio de 2008, e face à exposição da Senhora Dra. 
Florinda Paula de Sá Cardoso, a Direcção do Co-
légio da Especialidade de Cirurgia Geral informa 
que considera indispensável a prática de actividade 
de Serviço de Urgência na formação contínua, so-
bretudo quando se trata de jovens Especialistas. É 
igualmente indispensável à formação contínua de 

Proposta de Portaria que aprova o Regulamento 
do Programa “Integração Profissional de 

Médicos Imigrantes

Preâmbulo

A presente portaria destina-se a aprovar o regula-
mento do programa integração profissional de mé-
dicos imigrantes que visa apoiar imigrantes licen-
ciados em medicina, nacionais de Estados membros 
da União Europeia ou de Estados Terceiros, mas 
que tenham obtido a licenciatura fora da União Eu-
ropeia em países com os quais Portugal não tenha 
acordos de reconhecimento automático de habili-
tações, com formação realizada nos seus países de 
origem, e que desejam exercer funções médicas, no 
âmbito do Serviço Nacional de Saúde Português.
A integração profissional destes médicos em estabele-
cimentos de saúde portugueses traduzirá o reconheci-
mento e a valorização efectivos das suas capacidades.

CONSTITUIÇÃO DaS EqUIpaS DE URGêNCIa

aCTIVIDaDE DE URGêNCIa E FORMaÇÃO CONTÍNUa 
EM CIRURGIa GERaL

INTEGRaÇÃO pROFISSIONaL DE MÉDICOS IMIGRaNTES

DOCuMENTO 2

DOCuMENTO 3
(26 Jun 2008)

DOCuMENTO 4

PARECER DO CRNOM ENvIADO AOS DIRECTORES CLíNI-
COS DOS hOSPITAIS

PARECER DO COLéGIO DA ESPECIALIDADE

PROPOSTA DE PORTARIA DO MINISTéRIO DA SAúDE

lução é que, quando o chefe da equipa de SU, não 
integre, no mesmo momento, a equipa de urgência 
da sua especialidade. Assim o Chefe de Equipa não 
pode em qualquer caso contar como especialista de 
qualquer especialidade e para ser mais objectivo a 
equipa de urgência deve ter o número de elementos 
estipulados pela Ordem dos Médicos, independen-
temente do Chefe de Equipa, para um hospital com 
urgência médico-cirúrgica ou polivalente.

Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. J. Pedro Moreira da Silva

qualquer Especialista em Cirurgia Geral a prática re-
gular de Cirurgia Oncológica, sob pena de se perder 
o enorme investimento quer pessoal quer do País na 
formação desse Especialista. Consideramos já como 
tardia a resolução pela Tutela da situação criada 
aos Especialistas em Cirurgia Geral no Hospital 
Distrital de S. João da Madeira, que se viram priva-
dos administrativamente dessas duas actividades.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Direcção do Colégio da Especialidade 
de Cirurgia Geral,
Dr. Carlos Santos

O programa será coordenado pela Fundação Ca-
louste Gulbenkian, executado pelo Serviço Jesu-
íta aos Refugiados e financiado pelo Ministério 
da Saúde, sendo também parceiros no âmbito do 
programa as Faculdades de Medicina portuguesas, 
os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Ad-
ministração Interna que, em estreita articulação, 
visam facilitar o processo de integração profissional 
de cerca de 150 médicos imigrantes.
Em contrapartida, espera-se que estes médicos pos-
sam vir, a par de outros profissionais, a integrar 
o Serviço Nacional de Saúde, contribuindo, desta 
forma, para a resolução de carências sentidas no 
âmbito da prestação de cuidados de saúde.
Esta medida visa concretizar a política de imigração 
inclusiva, em conformidade com o Programa do 
XVII Governo Constitucional, que visa reforçar os 
mecanismos de integração dos imigrantes e, em 
particular, a criação de mecanismos e programas de 
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integração e de incentivo a quadros qualificados nas 
áreas em que o país mostra maiores carências, bem 
como a utilização adequada de recursos humanos 
qualificados já imigrados em Portugal.
Assim,
Ao abrigo do disposto no artigo 83.° da Lei n.° 
23/2007, de 4 de Julho, da alínea 1) do n.° 1 da Base 
II da Lei n.° 48/90, de 24 de Agosto, alterada pela 
Lei n.° 27/2002, de 8 de Novembro, e do disposto na 
alínea h) do artigo 2.° da Lei Orgânica do Ministério 
da Saúde, aprovada pelo Decreto-lei n.° 212/2006, 

de 27 de Outubro, manda o Governo, pelo Secretá-
rio de Estado Adjunto e da Saúde, o seguinte:
1.° - É aprovado o Regulamento do programa inte-
gração profissional de médicos imigrantes, anexo 
à presente portaria e da qual faz parte integrante 
e que integra a minuta do termo de aceitação e a 
Ficha de inscrição.
2.° - A presente portaria entra em vigor no dia se-
guinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em  .......
de ................. de 2008.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º – Âmbito e objectivo
1. O presente regulamento define as condições de acesso 
ao programa que visa a integração profissional de médicos 
imigrantes, com vista ao exercício da medicina no âmbito do 
Serviço Nacional de Saúde Português.
2. O programa “Integração profissional de médicos imigran-
tes” tem por objectivo apoiar a integração de 150 médicos que 
se encontrem legalmente a residir em Portugal, nos termos da 
Lei n.° 23/2007, de 4 de Julho, exercendo actividade, profis-
sionais diversas da sua formação médica.

Artigo 2° – Duração
Com salvaguarda das normas legais aplicáveis, nos termos 
da Lei n.° 23/2007, de 4 de Julho, o presente programa terá a 
duração de 21 meses.

CAPÍTULO II
Parceria e responsabilidades

Artigo 3° – Organismos parceiros
1. São organismos parceiros do programa, a que se refere o 
artigo 1.°, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Serviço Jesuíta 
aos Refugiados e o Ministério da Saúde, através da Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), conforme 
protocolos a celebrar entre as partes.
2. O programa conta ainda com o apoio dos Ministérios dos 
Negócios Estrangeiros e da Administração Interna e das Fa-
culdades de Medicina.

Artigo 4° – Responsabilidades
1. A coordenação geral do programa compete à Fundação 
Calouste Gulbenkian, que gere, acompanha e avalia os resul-
tados do programa.
2. O Serviço Jesuíta aos Refugiados, em articulação com as 
restantes entidades parceiras, assume a execução operacional.
3. O Ministério da Saúde assegura o financiamento do pro-
grama, assim como a articulação institucional com os ser-
viços competentes dos restantes organismos implicados no 
programa.

Artigo 5° – Fluxo financeiro
1. O processamento dos encargos no âmbito do presente pro-
jecto ficará a cargo da Fundação Calouste Gulbenkian, que 
exercerá a respectiva monitorização e validação das despesas.
2. O pagamento de um eventual adiantamento para fundo de 
maneio e o desembolso das despesas incorridas será liqui-
dado pela ACSS, utilizando o orçamento do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), mediante a apresentação de factura, a emitir 
pela Fundação Calouste Gulbenkian.
3. A todo o tempo, a ACSS ou quem esta indicar, poderá 
auditar os processos de candidatura e todos os actos e proce-
dimentos valorizados na facturação apresentada, com vista a 
aferir da conformidade legal e regulamentar.

CAPÍTULO III
Destinatários e condições de acesso

Artigo 6º – Destinatários dos apoios
São destinatários do programa médicos imigrantes, licen-
ciados em medicina, com excepção de medicina dentária, 
medicinas alternativas e medicina veterinária, nacionais de 
Estados membros da União Europeia ou de Estados Terceiros, 
que tenham obtido a licenciatura fora da União Europeia, em 
países com os quais Portugal não tenha acordos de reconheci-
mento automático de formações.

Artigo 7° – Admissibilidade dos candidatos ao programa
Sem prejuízo do cumprimento das condições gerais de con-
cessão de autorização de residência temporária nos termos 
do artigo 77.º da Lei n.° 23/2007, de 4 de Julho, podem can-
didatar-se ao programa médicos imigrantes que cumpram 
cumulativamente os seguintes requisitos:
a)  Se encontrem legalmente a residir em Portugal;
b) Tenham a sua situação regularizada perante a Segurança 
Social;
c) Comprovem possuir habilitações académicas em medicina, 
obtidas em faculdades sediadas em países terceiros com os 
quais Portugal não tenha acordos de reconhecimento automá-
tico de habilitações;
d) Façam prova de não terem antecedentes criminais;
e) Não tenham usufruído de apoios anteriores para os mes-
mos efeitos;

Artigo 8º – Compromissos do candidato
1. O candidato admitido definitivamente ao programa com-
promete-se a assinar um termo de aceitação.
2. O termo de aceitação, a que se refere o número anterior, ape-
nas pode ser assinado na sequência da aprovação do candidato 
na primeira acção formativa, prevista no n.° 1 do artigo 18.°.
3. Cada um dos beneficiários do programa compromete-se a 
aceitar propostas para realização de trabalho voluntário, de-
signadamente em serviços de saúde e de apoio à comunidade, 
nos períodos em que se encontre a aguardar pela conclusão 
do processo de integração profissional.
4. O candidato compromete-se a aceitar a vaga que lhe cor-
responder, na sequência da realização do processo de criação 
para ingresso no Internato Médico.
5. Uma vez efectuado o ingresso no Internato Médico, o can-
didato compromete-se a cumprir, na totalidade, o programa de 
formação da área profissional de especialização em que for 
colocado, com excepção dos médicos com pedidos de equiva-
lência a estágios aprovados pela Ordem dos Médicos.
6. O candidato reembolsará todos os montantes percebidos 
ao longo do programa até ao momento de verificação dos 
factos seguintes:
a) Desistência ou incumprimento da totalidade do programa 
de formação do internato médico por motivo não justificado e 
não aprovado por parte do Ministério da Saúde;
b) Não aceitação da vaga para ingresso no Internato Médico, 

ANEXO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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realizada de acordo com a seriação definida para ingresso dos 
candidatos admitidos no concurso aberto para o efeito;
c) Realização de outras actividades profissionais remuneradas, 
no período da atribuição da bolsa;
d) Prestação de falsas declarações sobre matéria, relevantes 
para a concessão dos apoios;
e) Desistência do internato médico sem prévia autorização do 
Ministério da Saúde.

CAPÍTULO IV
Candidatura ao programa

Artigo 9º – Actividades do programa
O programa desenvolve-se de acordo com as seguintes activi-
dades:
a) Entrega das candidaturas, no prazo indicado no edital de 
abertura de concurso, no Serviço Jesuíta aos Refugiado, sediado 
na Rua 8 ao Alto do Lumiar, n.º 59, 1750 Lisboa;
b) Verificação dos requisitos formais de admissibilidade das 
candidaturas e selecção de candidatos;
c) Participação dos candidatos na primeira acção formativa para 
desenvolvimento do domínio da língua portuguesa, a realizar 
antes do estágio.
d) Apresentação, por parte do Serviço Jesuíta aos Refugiados, 
dos pedidos de equivalência de habilitações junto das Faculda-
des de Medicina;
e) Realização de estágio de 4 meses em estabelecimento de saúde;
f) Participação dos candidatos na segunda acção formativa 
para desenvolvimento da língua portuguesa, durante o período 
de estágio, com enfoque na componente técnica associada ao 
exercício da medicina;
g) Prestação de provas de português numa Faculdade de Me-
dicina;
h) Realização de exame após a conclusão do estágio;
i) Inscrição na Ordem dos Médicos;
j) Ingresso no internato médico.

Artigo 10° – Instrução da candidatura
1. As candidaturas são apresentadas na sequência da abertura 
de concurso público, publicitado no Portal da Saúde, assim 
como nos sites da Administração Central do Sistema de Saúde, 
I.P. (www.acss.min-saude.pt), da Fundação Calouste Gul-
benkian (www.gulbenkian.pt) e do Serviço Jesuíta aos Refugia-
dos (www.jrsportugal.pt) e, ainda, em órgãos de comunicação 
social de distribuição nacional.
2. Os documentos a apresentar obrigatoriamente no acto da 
entrega da candidatura são os seguintes:
a) Formulário de candidatura, devidamente preenchido, dis-
ponível on-line nos sites referidos no número anterior, e na 
morada referida na alínea a) do artigo 8°;
b) Documento identificativo com cópia autenticada ou confir-
mada pelos serviços do Serviço Jesuíta aos Refugiados;
c) Visto ou autorização de residência válido, ou comprovativo 
do pedido de renovação do mesmo junto do Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras, com cópia autenticada ou confirmada pelo 
Serviço Jesuíta aos Refugiados;
d) Fotocópia do contrato de trabalho, no caso de estar empre-
gado;
e) Comprovativo do registo criminal, emitido há menos de três 
meses, pelos serviços competentes em Portugal;
f) Fotocópia de cartão de contribuinte, com cópia autenticada 
ou confirmada pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados;
g) Atestado médico comprovativo da posse das necessárias 
aptidões físicas e mentais para o exercício da profissão, passado 
por um médico inscrito na Ordem dos Médicos Portuguesa;
h) Diploma do Curso de Medicina, com tradução legalizada em 
português;
i) Curriculum vitae desenvolvido, em português;
j) Declaração da Segurança Social com referência à situação do 
candidato quanto a atribuição de subsídios;
l) Três fotografias.
3. Para além dos documentos referidos no número anterior, 
deverão ser igualmente entregues, podendo-o ser após o acto de 
formalização de candidatura e até data a definir e divulgar pela 
coordenação do programa, os seguintes documentos:
a) Fotocópia do cartão da segurança social;
b) Comprovativo do registo criminal do país de origem;
c) Fotocópia do Certificado de Habilitações, com indicação de 
disciplinas, notas e carga horária;
d) Programas das disciplinas e respectivas cargas horárias com 
fotocópia traduzida em português;

e) Certidão do Conselho / Ordem, certificando a inscrição e 
atestando qualquer registo relevante no processo do candidato;
f) Prova de honorabilidade profissional, emitida pela entidade 
competente para o registo e controlo disciplinar dos médicos 
do país de origem ou proveniência, que ateste que o interessado 
se encontra em condições legais de exercer a profissão sem res-
trições e que não existem processos disciplinares pendentes ou 
sanções disciplinares. 
g) Carteira profissional, se existir, com fotocópia traduzida em 
português;
h) Número de identificação bancária (NIB).
4. A apreciação e a decisão definitiva das candidaturas só poderão 
ser feitas após entrega de todos os documentos antes referidos.
5. Sem prejuízo do disposto na lei penal, a prestação de falsas 
declarações pelos candidatos, sobre matérias relevantes para 
a concessão dos apoios implica a respectiva exclusão do pro-
grama e, caso se tratem de apoios pecuniários, a devolução dos 
mesmos por parte dos seus beneficiários.

Artigo 11° – Admissibilidade dos pedidos de candidatura
1. A verificação dos requisitos formais de admissibilidade das 
candidaturas é realizada por uma comissão de análise constitu-
ída por três elementos indicados pelo Serviço Jesuíta aos Refu-
giados em articulação com a Fundação Calouste Gulbenkian.
2. São consideradas provisórias as candidaturas dos médicos 
que cumpram as exigências previstas nos artigos 6° e n.° 2 do 
artigo 9° do presente regulamento.
3. São admitidos definitivamente ao programa, os candida-
tos que cumpram os requisitos do artigo 6° do presente regula-
mento, apresentem a documentação prevista nos n.°s 2 e 3 do 
artigo 9°, e, por último, que sejam aprovados na formação de 
língua portuguesa (acção 1), sem prejuízo do disposto no n.° 4 
do artigo 18°, ocupando o número de vagas de admissão defi-
nitiva primeira e preferencialmente os candidatos considerados 
prioritários, conforme o previsto no n.° 2 do artigo 11º.

Artigo 12° – Admissão dos candidatos
1. Após a verificação dos requisitos formais de admissibilidade 
dos candidatos ao programa, previstas no n.° 1 do artigo 10º, 
procede-se à admissão provisória dos mesmos, de acordo com 
os critérios referidos no número seguinte, assim como dos re-
sultados de entrevista individual, a realizar pela comissão a que 
se refere o n.° 1 do artigo anterior.
2. São seleccionados e admitidos, prioritariamente, os candida-
tos que cumpram o maior número dos seguintes critérios:
a) Estejam afastados há menos tempo das áreas da saúde;
b) Residam, legalmente, em Portugal há mais de 2 anos;
c) Demonstrem possuir já alguma formação básica de língua 
portuguesa.
3. Em caso de desistência de um candidato admitido proviso-
riamente, pode o Serviço Jesuíta aos Refugiados admitir, em 
igual condição, o candidato em posição imediatamente a seguir 
ao último candidato seleccionado.

Artigo 13° – Divulgação da aceitação das candidaturas
1. Serão divulgadas, nos sítios referidos no n.° 1 do artigo 9.°, 
as listas que ordenam os candidatos admitidos (provisória e 
definitivamente) e excluídos do programa.
2. A notificação das decisões de aprovação para participação 
no programa deve fazer referência ao tipo de apoios disponibi-
lizados, assim como às condições necessárias para a frequência 
do mesmo.
3. Sobre a decisão de não aprovação do pedido pode ser inter-
posta reclamação para o Presidente do Conselho Directivo da 
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., no prazo de 5 
dia, úteis após a notificação.

CAPÍTULO V
Pedido de equivalência de habilitações

Artigo 14° – Responsabilidade pelo processo de equivalência
A formalização do pedido de equivalência, junto das faculda-
des, será efectuada pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados, uma vez 
reunidos os documentos previstos nos n.°s 2 e 3 do artigo 9° do 
presente regulamento.

Artigo 15° – Instrução e formalização do pedido de 
equivalência

1. Após a divulgação da admissão ao concurso, os candidatos 
devera apresentar, na morada referida na alínea a) do artigo 8º 
do presente regulamento, para efeitos de instrução do pedido 
de equivalência, o modelo n.° 526, da Imprensa Nacional Casa 
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da Moeda (disponível no site www.incm.pt), assinado pelo 
próprio ou seu procurador.
2. A autenticação de documentos necessária à instrução com-
pleta dos processos a apresentar junto das Faculdades de 
Medicina e da Ordem dos Médicos é apoiada pelos serviços 
competentes na matéria, nacionais e estrangeiros.

Artigo 16° – Realização de estágio profissional
1. Uma vez aprovado o pedido de reconhecimento de habili-
tações, pela Faculdade de Medicina, o candidato é chamado, 
pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados, a realizar um estágio 
profissional, num estabelecimento de saúde, com a duração 
mínima de 4 meses.
2. O processo de acompanhamento dos beneficiários de está-
gio será definido entre o Ministério da Saúde e os estabeleci-
mentos hospitalares que acolhem os estagiários.

Artigo I7° – Realização de exame nas faculdades de medicina 
para efeito de reconhecimento de habilitações

1. Após a realização do estágio referido no artigo anterior, 
compete ao Serviço Jesuíta aos Refugiados inscrever os mé-
dicos nas faculdades de medicina para a realização do exame 
para efeitos de reconhecimento de habilitações adquiridas.
2. Caso o candidato reprove no exame pode apresentar-se na 
época de exame seguinte, desde que se comprometa a aceitar 
actividades ocupacionais que venham a ser propostas pela co-
ordenação do programa, durante o período em que aguarda 
pela realização do exame.
3. Uma vez atribuída a equivalência de habilitações por parte 
das faculdades, os beneficiários do programa devem proceder 
à sua inscrição na Ordem dos Médicos.

CAPÍTULO VI
Realização de acções formativas

Artigo 18º – Duração e forma de organização da formação
1. Será realizada formação intensiva de português e de cida-
dania, em várias regiões do país, com a duração máxima de 
144 horas, a repartir por duas acções, que visa preparar os 
candidatos ao programa para a realização do exame de língua 
portuguesa, obrigatório no âmbito dos processos de equiva-
lência de habilitações a realizar nas faculdades de medicina.
2. A execução da formação, a que se refere o número anterior, 
é acompanhada pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados.

Artigo 19º – Execução das acções de formação
1. As acções de formação referidas no artigo anterior são de-
senvolvidas em duas edições distintas:
Acção 1 - Com uma carga horária máxima de 60 horas, a 
realizar no período que antecede o início do estágio, com en-
foque no domínio da Língua Portuguesa e Cidadania.
Acção 2 - Com uma carga horária máxima de 84 horas, a rea-
lizar durante a execução do estágio, com enfoque em aspectos 
técnicos relacionados com o exercício da medicina e integra-
ção no Sistema Nacional de Saúde.
2. A frequência das acções 1 e 2 é obrigatória para todos os 
candidatos constantes da lista definitiva de admitidos ao pro-
grama, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
3. Uma vez iniciada a acção de formação, podem os candidatos 
ser dispensados da sua frequência, ao longo da respectiva exe-
cução, mediante parecer favorável do professor responsável.
4. Ficam dispensados da acção 1 referida no n.° 1 do presente 
artigo, os candidatos já aprovados na prova de Língua Portu-
guesa por uma Faculdade de Medicina, mediante apresenta-
ção de documento comprovativo.

Artigo 20º – Realização de exame de língua portuguesa
1. A realização do exame de língua portuguesa ocorre nos 
períodos indicados pelas Faculdades de Medicina.
2. Caso o candidato não seja aprovado no exame de Língua 
Portuguesa, e mantenha o interesse na sua participação no 
programa, é-lhe dada oportunidade de se inscrever na época 
de exame seguinte, desde que se comprometa a aceitar ac-
tividades ocupacionais/complementares que venham a ser 

propostas pela coordenação do programa.
3. A participação em actividades complementares/ocupacio-
nais não invalida a atribuição da bolsa prevista no artigo 21.° 
do presente regulamento.

Artigo 21° – Ingresso no Internato Médico
Os candidatos aprovados no exame, para efeitos de reconheci-
mento de habilitações, devem inscrever-se no concurso que ve-
nha a ser aberto imediatamente após a obtenção daquela apro-
vação, para ingresso na formação inicial do internato médico.

CAPÍTULO VII
Apoios do programa

Artigo 22° – Tipo de apoios
1. Os apoios financeiros destinam-se apenas aos candidatos 
admitidos definitivamente no programa e são os seguintes:
a) Bolsa, em montante equivalente a dois salários mínimos, a 
atribuir após a aprovação do pedido de equivalência de habili-
tações por uma Faculdade de Medicina, até ao limite máximo 
de 1,2 meses;
b) Ressarcimento de despesas efectuadas com traduções, até 
ao montante máximo de 800 euros, sobre documentos indi-
cados nos n.°s 2 e 3 do artigo 9° do presente regulamento;
c) Ressarcimento de despesas relativas a inscrição nas facul-
dades de medicina e a emissão de certidão de equivalência, já 
efectuadas pelos médicos imigrantes;
d) Ressarcimento de despesas relativas a inscrição na Ordem 
dos Médicos.
2. Podem ser concedidos outros apoios aos candidatos, de-
signadamente:
a) Disponibilização de acções formativas para desenvolvi-
mento da língua portuguesa;
b) Apoio na autenticação dos documentos exigidos para par-
ticipação no programa;
c) Realização dos pedidos de equivalência de habilitações 
junto das Faculdades de Medicina, com suporte das despesas 
inerentes ao processo;
d) Disponibilização de bibliografia, livros ou fotocópias, para 
preparação do exame exigido pelas Faculdades de Medicina;
e) Apoio de carácter social, a realizar pelo Serviço Jesuíta aos 
Refugiados, nomeadamente, identificação de creches/jardim 
de infância para crianças a cargo, procura de trabalho para 
cônjuges e procura de alojamento para os médicos deslocados.
3. O ressarcimento de despesas a que se refere a alínea b) do 
n.° 1 do presente artigo, será efectuado apenas sobre com-
provativos emitidos a partir do segundo semestre de 2007 e 
durante 2008.

Artigo 23° – Concessão de apoios
A concessão de apoios concretiza-se verificando-se as condi-
ções previstas neste regulamento e após a assinatura de termo 
de aceitação pelo candidato admitido ao programa.

Artigo 24º – Processamento dos apoios previstos
1. O início da atribuição da bolsa coincidirá com a assinatura 
do termo de aceitação previsto no n.° 2 do artigo 7.° do pre-
sente regulamento.
2. A atribuição da bolsa prevista é realizada através de trans-
ferência bancária e ocorre até ao dia 7 do mês seguinte, trans-
ferindo-se para o dia útil imediatamente seguinte, caso o dia 
7 seja sábado, domingo ou feriado.
3. O ressarcimento de despesas efectuadas, assim como a dis-
ponibilização de verbas para os fins específicos previstos no 
presente regulamento, são igualmente processados através de 
transferência bancária, após a apresentação dos recibos legais 
comprovativos da realização das mesmas.

Artigo 25° – Elegibilidade das despesas
Para efeitos de reembolsos de despesas efectuadas pelos bene-
ficiários e enquadráveis nos apoios previstos no artigo 21°, só 
serão elegíveis despesas com data posterior à entrega do dos-
sier de candidatura ao programa, com excepção das despesas 
previstas na alínea b) do n.° 1 do mesmo artigo.
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De acordo com o encontro efectuado em 25 de Maio 
de 2006 pela Administração Regional do Norte 
com a Secção Regional da Ordem dos Médicos e 
o Colégio da Especialidade, “ficaram descritas as 
condições indispensáveis para que uma Unidade / 
Serviço de Cirurgia Maxilofacial possa funcionar e 
para que lhe seja reconhecida a idoneidade forma-
tiva”, a saber, “existir um Director / Responsável ine-
quívoco pela Unidade/Serviço, e que esteja inscrito 
no respectivo colégio; necessidade de existir indivi-
dualidade inequívoca, quer de funcionamento, quer 
de espaço físico, para esta especialidade e, existir 
individualização/referência acerca da Unidade/Ser-
viço que praticou os actos cirúrgicos.”
Nos pressupostos referidos, a Direcção do Colégio 
da especialidade de Cirurgia Maxilofacial da Or-
dem dos Médicos nomeou uma comissão, cons-
tituída pelo Prof. Doutor Paulo Jorge Valejo Coe-
lho, de Lisboa, e pelo Dr. João Pedro Marcelino, de 
Coimbra, para efectuarem uma visita ao Serviço de 
Estomatologia e Cirurgia Maxilofacial do Centro 
Hospitalar do Porto, no dia 1 de Abril de 2008, às 
10h30m, para verificação das condições existentes 
para uma eventual atribuição a esse serviço de ido-
neidade formativa para a especialidade de Cirurgia 
Maxilofacial.
Como representante dos internos da especialidade 
de Cirurgia Maxilofacial a comissão de averigua-
ção de idoneidade incorporou ainda o Dr. Richard 
Agostinho Nunes, de Coimbra. O representante do 
Conselho Regional do Norte não compareceu.
A visita decorreu, assim, com os três elementos 
referidos e a Directora do Serviço, Dra. Conceição 
Cerqueira, especialista em Estomatologia. Não par-
ticipou na reunião nenhum médico da especiali-
dade de Cirurgia Maxilofacial desse Serviço, o que 
seguramente teria sido importante.
O Centro Hospitalar do Porto tem um quadro pró-
prio para Cirurgia Maxilofacial, previsto para dois 
chefes de Serviço e dois assistentes hospitalares. 
Actualmente o quadro está preenchido com um as-
sistente hospitalar graduado e três assistentes hospi-
talares. Apesar disso não existe nenhum Serviço ou 
Unidade de Cirurgia Maxilofacial com autonomia.
Foi-nos apresentada, pela Sra. Dra. Conceição Cer-
queira uma carta da Direcção Clínica, datada de 24 
de Março de 2008, referindo que o Regulamento 
final do Centro Hospitalar do Porto, considera a 
criação de uma unidade de Cirurgia Maxilofacial, 
integrada no Serviço de Estomatologia e Cirurgia 
Maxilofacial, com um responsável da própria es-
pecialidade. Na mesma carta também é referido 
que decorre no Centro Hospitalar do Porto um 
concurso de provimento para Chefe de Serviço de 

SERVIÇO DE ESTOMaTOLOGIa E CIRURGIa 
MaxILOFaCIaL DO CENTRO HOSpITaLaR DO pORTO

DOCuMENTO 5
(09 abr 2008)

RELATóRIO DE vISITA DO COLéGIO DA ESPECIALIDADE COM 
vISTA A AvALIAR A IDONEIDADE FORMATIvA PARA A ESPECIALI-
DADE DE CIRuRGIA MAxILOFACIAL

Cirurgia Maxilofacial que poderia facilitar a criação 
da referida unidade.
Relativamente ao funcionamento institucional ve-
rifica-se a inexistência de uma consulta individu-
alizada de Cirurgia Maxilofacial, pelo que os do-
entes são inscritos na consulta de Estomatologia 
e, posteriormente, são orientados por um médico 
do serviço, para a especialidade que for entendida 
(Estomatologia ou Cirurgia Maxilofacial). Este as-
pecto é considerado crítico para a atribuição de 
idoneidade formativa, pois representa grande parte 
da identidade de uma especialidade.
Não existe uma urgência autónoma de Cirurgia 
Maxilofacial. Mais uma vez se confundem as duas 
especialidades existentes neste Serviço, havendo 
uma urgência dita de Estomatologia e Cirurgia Ma-
xilofacial. Foi-nos informado, pela Directora, que 
apenas está escalado para o serviço de urgência 
um médico em cada 24 horas, indistintamente da 
especialidade a que pertença. Toda a prestação de 
serviço de urgência funciona em regime de preven-
ção, excepto em quatro períodos diurnos (8h30m 
até às 20h30m), em que existe um médico em pre-
sença física. Na prática não se trata de uma urgência 
de Estomatologia e Cirurgia Maxilofacial mas sim 
de uma urgência de Estomatologia ou de Cirurgia 
Maxilofacial, consoante o médico escalado per-
tença a uma ou a outra especialidade. Não existe 
informação para o exterior explicitando qual a es-
pecialidade do médico de serviço. Não há, assim, 
atribuição de competências definidas o que permite 
equacionar a eficácia do sistema, em particular no 
que diz respeito aos doentes urgentes do foro da Ci-
rurgia Maxilofacial, sempre que o médico escalado 
para esse dia não for desta especialidade.
No movimento operatório do Serviço do ano 2007 
constam 208 cirurgias programadas feitas sob anes-
tesia geral e 80 cirurgias diferidas da Urgência e 
760 cirurgias de ambulatório. Quanto ao tipo de 
cirurgias não nos foi possível realizar essa avaliação 
pois a Sra. Dra. Conceição Cerqueira afirmou não 
possuir tais informações relativas aos últimos anos.
Para internamento dos doentes de Cirurgia Ma-
xilofacial estão atribuídas 6 camas (4 homens e 2 
mulheres) num espaço comum com os doentes in-
ternados pela Otorrinolaringologia, o que parece 
adaptado ao número de doentes operados por ano.
O Serviço comporta uma Sala de Reuniões, disponi-
biliza alguma literatura própria para a especialidade 
de Estomatologia mas não existem livros actuais 
relativos a Cirurgia Maxilofacial, o que se considera 
uma grave insuficiência. Relativamente a revistas da 
especialidade entende-se como normal o recurso aos 
serviços de Internet disponibilizados pelo hospital.
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COMISSÃO DE VERIFICaÇÃO DE IDONEIDaDES DOS SERVIÇOS

DOCuMENTO 6

REPRESENTANTES DO CONSELhO REGIONAL DO 
NORTE – TRIéNIO 2008/2010

Assim, esta comissão releva a significativa impor-
tância da existência de um Quadro de especialistas 
em Cirurgia Maxilofacial, já perfeitamente estabele-
cido, no Centro Hospitalar do Porto.
Para a atribuição da idoneidade formativa na espe-
cialidade de Cirurgia Maxilofacial entende-se como 
fundamental a criação de um Serviço de Cirurgia 
Maxilofacial, essa é a dimensão necessária para que, 
no Centro Hospitalar do Porto, se possa assegu-
rar de forma autónoma a sua actividade, com total 
identificação exterior de uma consulta e, ainda, 
assegurar o serviço de urgência da especialidade 
exclusivamente com médicos especialistas em Ci-
rurgia Maxilofacial, como garantia da qualidade 

assistencial exigível pela população que aflui ao 
Centro Hospitalar do Porto. Apesar de, neste mo-
mento, esta comissão considerar que não pode ser 
atribuída idoneidade formativa para a especiali-
dade de Cirurgia Maxilofacial também considera 
que, pela relevância no plano hospitalar nacional 
do Centro Hospitalar do Porto e, ainda, pelas novas 
regras da urgência polivalente do Norte em Cirurgia 
Maxilofacial, poderá criar todas as condições neces-
sárias para atingir tal desiderato.

João Pedro Marcelino
Paulo Jorge Valejo Coelho

ANATOMIA PATOLÓGICA: 25757 - 
António Franklim Ribeiro Ramos
ANESTESIOLOGIA: 29111 - José 
Manuel Gonçalves Aguiar (HGSA)
ANGIOLOGIA E CIRURGIA 
VASCULAR: 34192 - José Fernando 
Dourado Ramos (HSJ)
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José Cyrne Castro Machado 
Carvalho (HGSA)
CARDIOLOGIA PEDIáTRICA: 18096 
- Jorge Manuel Santos Magalhães 
Antunes Moreira (HSJ)
CIRURGIA CáRDIO-TORáCICA: 
33259 - Fátima Maria Conceição 
Leite Sousa Neves
CIRURGIA GERAL: 34362 - Filipe 
Alexandre Sá Santos (ULSHPH)
CIRURGIA MAxILO-FACIAL: 14267 
- Adriano Antero Almeida Jorge 
Figueiredo (ULSHPH)
CIRURGIA PEDIáTRICA: 32206 
- Maria Fátima Soares Costa 
Carvalho (Mª PIA)
CIRURGIA PLáSTICA 
RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA: 
29889 - António José Ferreira 
Santa Comba (HM)
DERMATOVENEREOLOGIA: 38323 - 
Mónica Ferreira Caetano (HGSA)
DOENçAS INFECCIOSAS: 25847 - 
João Manuel Rocha Cunha Seabra
ENDOCRINOLOGIA: 31742 - Manuel 
Celestino Silva Neves (HSJ)
ESTOMATOLOGIA: 27097 - José 
Manuel Barbas do Amaral

FARMACOLOGIA CLÍNICA: 29024 - José 
Pedro Lopes Nunes (HSJ)
GASTRENTEREOLOGIA: 17945 - João 
Manuel Teixeira Rodrigues Carvalho 
(CHVNG)
GENÉTICA MÉDICA: 25984 - Sérgio 
Manuel Madeira Jorge Castedo (HSJ)
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: 30937 
- Sónia Maria Nascimento Oliveira 
Sousa
HEMATOLOGIA CLÍNICA: 15542 - 
Fernando Júlio Carvalho Príncipe
IMUNOALERGOLOGIa: 14803 - José 
Manuel Ferraz Oliveira (HSJ)
IMUNOHEMOTERAPIA: 13398 - 
Manuel Cesar Santos Araújo Campos
MEDICINA DESPORTIVA: 29151 - Basil 
Valente Ribeiro
MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAçãO: 
22751 - António Pedro Pinto 
Cantista
MEDICINA GERAL E FAMILIAR: 20066 
- Fernando Manuel Silva Andrade; 
20287 - Maria Luciana Gomes 
Domingues Couto Carvalho
MEDICINA INTENSIVA: 17782 - Rui 
Manuel Castro Seca (HGSA)
MEDICINA INTERNA: 29211 - Luis 
Jorge Santos Grangeia
MEDICINA LEGAL: 9341 - José Eduardo 
Lima Pinto Da Costa
MEDICINA NUCLEAR: 39915 - Ana 
Cristina Carvalho Oliveira (HSJ)
NEFROLOGIA: 30970 - António Jorge 
Penetra Baldaia (IPO)
NEUROCIRURGIA: 32484 - Mário 
António Leite Resende Martins
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA: 31680- 
Fernando Alexandrino Peixoto 
Silveira (HSJ)
NEUROLOGIA: 17776 - Berta Maria 
Tomaz Santos Botelho

NEUROPEDIATRIA: 14670 - Célia Rosa 
Morais Barbosa (ULSHPH)
NEURORRADIOLOGIA: 31677 - Maria 
Luis Seixas Ribeiro Silva (HSJ)
OFTALMOLOGIA: 34882 - Pedro Miguel 
Alves Moreira Meneres (HGSA)
ONCOLOGIA MÉDICA:

34381 - José Dinis Bastos Lima Silva 
(IPO)
ORTOPEDIA: 35306 - Nuno Paulo 
Alegrete Silva (HSJ)
OTORRINOLARINGOLOGIA: 32435 - 
Carla Isabel Ferreira Pinto Moura 
(HSJ)
PATOLOGIA CLÍNICA: 27145 - Valquiria 
Maria Gita Costa Alves (ULSHPH)
PEDIATRIA: 29950 - José Manuel 
Mateus Aparicio
PNEUMOLOGIA: 38890 - José Miguel 
Sousa Guimarães
PSIQUIATRIA: 16539 - Carlos Alberto 
Pereira
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E 
ADOLESCêNCIA: 22742 - Maria Goretti 
Machado Dias Maria
RADIODIAGNÓSTICO: 33991 - Paulo 
Manuel Peixoto Conceiçãovi Lares 
Morgado (HSJ)
RADIOTERAPIA: 26972 - Angelo Paiva 
Oliveira (IPO)
REUMATOLOGIA: 25914 - Maria Carmo 
Ramos Afonso
SAúDE PúBLICA: 17752 - Manuel 
Gomes Afonso
UROLOGIA: 33842 - Pedro Alexandre 
Simões Vendeira
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ASSUNTO: Vinhetas / Exercício autónomo da Medi-
cina / Médico Interno do ano comum

Na sequência do parecer que, em 30.03.2005, emi-
timos a propósito do exercício autónomo da Medi-
cina e que infra se transcreve (com as devidas actu-
alizações face à publicação do Decreto-lei 60/2007, 
de 13 de Março), somos do entendimento que o 
médico interno do ano comum não deverá ter 
vinhetas.

O parecer a que nos referimos foi o seguinte:

Nos termos do disposto no artigo 2° do Decreto-
lei n.° 203/2004, de 18 de Agosto (com a redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-lei 60/2007, de 13 de 
Março) “após a licenciatura em Medicina, inicia-se o in-
ternato médico, que corresponde a um processo único de 
formação médica especializada, teórica e prática, tendo 
como objectivo habilitar o médico ao exercício tecnica-
mente diferenciado na respectiva área profissional de 
especialização” (n.° 1) sendo que, nos termos do n.° 2 
da mesma norma “sem prejuízo do disposto no número 
anterior, o exercício autónomo da medicina é reconhe-
cido a partir da conclusão do 2.º ano de formação do 
internato médico.” (o sublinhado é nosso).

Deste modo resulta claramente do diploma que de-
fine o regime jurídico da formação médica após a li-
cenciatura em Medicina, com vista à especialização, e 
que estabelece os princípios gerais a que deve obede-
cer o respectivo processo, que o exercício autónomo 
da medicina apenas é reconhecido após a frequên-
cia e conclusão de dois anos de formação médica.

De referir que tal princípio de modo algum é posto 
em causa pela Portaria n.° 183/2006, de 22 de Fe-
vereiro, e que aprova o novo Regulamento do In-
ternato Médico em desenvolvimento ao Decreto-lei 
citado, pois atenta até a natureza meramente regu-
lamentar desta portaria, sempre esta se encontra 
estritamente subordinada ao decreto-lei que visa 
regulamentar e que, em relação àquela, detém uma 
posição jurídica e hierarquicamente superior.

A questão que nos é colocada é a de saber se os 
médicos não autónomos podem – mesmo que in-
tegrados em equipas de urgência – prescrever e dar 
altas nas instituições hospitalares ou nas unidades 
de medicina geral e familiar.

A resposta que se nos afigura ser a única possível 
é de que tais actos não podem ser praticados por 
aqueles médicos (não autónomos).

Na verdade, e sendo certo que o conceito de autono-
mia médica não é novo no nosso ordenamento ju-
rídico – cabendo apenas recordar que já Decreto-lei 
128/92, de 04 de Julho, a ele fazia alusão no n.° 3 do 
artigo 20 dispondo que o internato geral era “con-
dição necessária para o exercício livre e autónomo 
da profissão médica e para o acesso a processo de 
formação diferenciado” –, sempre caberá indagar o 
que se pretendeu consagrar com a previsão de que o 

USO DE VINHETaS pELOS MÉDICOS INTERNOS

DOCuMENTO 7.1
(17 Jun 2008)

PARECER DA CONSuLTORA JuRíDICA DA SRNOM
exercício autónomo da medicina apenas é reconhe-
cido com a conclusão do 2.º ano de formação.

A não autonomia significa que, para a prática dos 
actos próprios da profissão – nos quais se incluem 
claramente os actos de prescrição e de concessão 
de alta –, o médico só goza de autonomia, seja, de 
capacidade de decisão própria e sem necessidade 
de intervenção de quenquer que seja, ao fim de dois 
anos de formação.

Antes de decorridos esses dois anos, nenhum da-
queles actos poderá ser praticado pelo médico não 
autónomo já que é o próprio legislador a restringir a 
autonomia deste.

Deste modo, o conceito de autonomia apenas pode 
ser interpretado (de resto em consonância com as 
Directivas Comunitárias 93/16/CEE e 2001/19/CE), 
como significando independência.

Até à conclusão do 2.° ano do internato médico, o 
médico não possui independência para praticar de 
forma autónoma (seja, de per si e sem intervenção 
de um outro médico autónomo), os actos próprios 
da profissão e que impliquem decisões (médicas), 
pois que até ao termo desses dois anos o médico 
está, ainda, a adquirir o necessário treino e capaci-
dade para decisão autónoma médica.

Deste modo, durante esses dois anos o princípio 
da liberdade de exercício da profissão médica sofre 
uma restrição em função do interesse público de 
protecção da saúde dos utentes, de modo que as 
decisões médicas apenas podem ser tomadas por 
médicos que possuam – para além da sua formação 
académica em meio universitário hospitalar –, ex-
periência e formação profissional adequada.

Quanto à questão de saber se os médicos não au-
tónomos podem ou não ser titulares de vinhetas 
médicas, dir-se-á que não faz sentido que o sejam.

Na verdade, a maioria – senão a totalidade – dos 
documentos emitidos pelos médicos nos quais são 
apostas vinhetas expressam actos médicos autóno-
mos (como é o caso, do atestado médico/documento 
de baixa, a prescrição de medicamentos, ...).

É claro que uma vinheta também pode ser aposta 
num simples documento que ateste a presença de 
um doente numa consulta.

No entanto, e como de facto a obrigatoriedade de 
aposição de vinhetas médicas, existe em relação a 
actos médicos para os quais estes carecem de auto-
nomia, não vemos necessidade de que as mesmas 
sejam fornecidas aos internos durante os primeiros 
dois anos da sua formação e enquanto não concluí-
rem o 2.º ano dessa sua formação.

Este, s.m.o., o nosso entendimento,
A Advogada,
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DOCuMENTO 7.2
(Nov 2006)

INFORMAçãO PubLICADA NA REvISTA DA OM

1. Enquadramento geral
As Carreiras Médicas têm constituído, nos seus 25 
anos de existência legal, o instrumento decisivo 
para a garantia da qualidade do exercício profissio-
nal e, como consequência, para a melhoria contínua 
da qualidade da prestação dos cuidados de saúde.
Tratando-se de uma realidade pioneira no nosso 
país a nível dos sectores profissionais com formação 
superior, podemos verificar que as Carreiras Médi-
cas ao longo destes anos conseguiram acompanhar, 
no essencial, a evolução técnico-científica e adap-
tarem-se aos novos desafios e às novas conjunturas.
Tendo em conta, a proximidade do processo nego-
cial com vista à revisão do diploma das Carreiras 
Médicas (D.L. 73/90) na sequência da aprovação da 
Lei de revisão do regime de carreiras, vínculos e re-
munerações da Administração Pública, enumeram-
se os seguintes princípios gerais de enquadramento:

a) As Carreiras Médicas têm de constituir uma car-
reira especial, dado preencherem todos os respec-
tivos requisitos definidos na nova legislação para a 
Administração Pública.
b) As Carreiras Médicas, sendo um claro instru-
mento de garantia da qualidade do exercício profis-
sional e da sua autonomia e independência técnico-
científica, devem ser aplicadas a todas as unidades 
de saúde, independentemente do respectivo regime 

REVISÃO DO DIpLOMa DaS CaRREIRaS MÉDICaS

DOCuMENTO 8.1
(26 Jan 2008)

PROPOSTA DA FNAM SObRE ENquADRAMENTO GERAL, 
GRAuS, CATEGORIAS E CONTEúDOS FuNCIONAIS

jurídico ou modelo de gestão. Neste âmbito, im-
porta clarificar que a sua aplicação deve incluir as 
unidades privadas, de forma a garantir também a 
qualidade da medicina aí desenvolvida.
Assim, as Carreiras Médicas deverão constituir um 
dos parâmetros indispensáveis para os processos de 
auto-avaliação, avaliação externa e acreditação de 
qualquer, estabelecimento de saúde.  
c) A necessidade de salvaguardar urna exigente e 
objectiva avaliação dos conhecimentos técnico-
científicos implica que a sua abordagem se processe 
com rigor e não seja objecto de quaisquer interfe-
rências estranhas ao âmbito específico da profissão 
médica. Como tal, o desenvolvimento da actividade 
médica deve situar-se em 2 níveis simultâneos: a 
contínua diferenciação formativa técnico-científica 
e o desempenho individual e nas equipas.
Coloca-se, assim, a existência de dois sistemas de 
avaliação:

•	Externo	 -	 avaliação	de	 competências	 técnico-
científicas que irá conferir os diversos graus das 
Carreiras Médicas.

•	Interno	-	avaliação	de	desempenho	que	determi-
nará a progressão nas posições remuneratórias de 
cada categoria.

A avaliação técnico-científica interpares implica 
que a Ordem dos Médicos e os seus colégios das 
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especialidades, no âmbito do seu estatuto legal com 
funções delegadas pelo Estado, assuma a participa-
ção no processo de atribuição do grau de Consultor, 
à semelhança do que já acontece com a titulação 
única dos especialistas.
d) Incorporação no futuro diploma das Carreiras 
Médicas da carreira de Medicina Legal, com a natural 
manutenção da sua tutela pelo Ministério da Justiça.
e) Criação da carreira de Medicina do Trabalho, da-
das as disposições legais há largo tempo em vigor 
que impõem a existência de serviços próprios a nível 
da higiene, segurança e saúde do trabalho.

2. Graus e categorias
De acordo com a nova legislação geral para a Admi-
nistração Pública são estabelecidas carreiras unicate-
goriais e pluricategoriais.
É também referido que cada categoria tem de possuir 
o respectivo conteúdo funcional devidamente des-
crito e que cada categoria superior engloba necessa-
riamente o conteúdo funcional das que a precedem. 
Nesse sentido, as Carreiras Médicas devem manter 
a sua estrutura pluricategorial e a sua especificidade 
de, a par das categorias, existiremos graus corres-
pondentes a sua indispensável diferenciação técnico-
científica. Durante o período de vigência do D.L. n.º 
73/90, os actuais graus e categorias não constituíram 
obstáculo ao desenvolvimento das Carreiras Médicas.
A sua estrutura e designação acompanham, nos as-
pectos essenciais, a própria terminologia adoptada 
em grande parte dos países europeus.
Como tal, devem ser mantidas as actuais designa-
ções e número de graus e categorias.
Relativamente ao internato médico, tornando-se in-
dispensável encontrar uma solução de enquadra-
mento que o tornasse parte integrante do regime das 
Carreiras Médicas, verifica-se que as disposições da 
referida lei geral, da Administração Pública não per-
mitem concretizar essa legítima e justificada solução, 
dado que em termos de regra rígida é definido que 
a primeira categoria de cada carreira tem de possuir, 
no mínimo, 8 posições remuneratórias.
Tendo em conta que a progressão nas posições re-
muneratórias far-se-á em função das avaliações de 
desempenho, o carácter transitório e temporalmente 
limitado do internato médico não é susceptível de 
incorporar esse número de posições.
Nesse sentido, deve ser definida uma solução em 
que o internato médico seja claramente salvaguardo 
no texto do futuro diploma como uma etapa pré-
carreiras médicas, mas a elas umbilicalmente ligado.

3. Conteúdos funcionais
Tendo em conta a necessidade de proceder a uma 
mais desenvolvida descrição dos conteúdos funcio-
nais, apresentam-se as seguintes propostas;

CARREIRA HOSPITALAR

Assistente
Ao Assistente são atribuídas, nomeadamente, as se-
guintes funções:
1. Prestar as funções assistenciais e praticar actos 
médicos diferenciados.

2. Registar e codificar no processo clínico os actos, 
diagnósticos e procedimentos.
3. Participar na formação dos médicos internos.
4. Integrar as equipas de urgência, interna e ex-
terna, quando designado. 
5. Chefiar as equipas de urgência, quando designado. 
6. Participar em projectos de investigação científica. 
7. Integrar programas de melhoria contínua da qua-
lidade. 
8. Desempenhar funções docentes, quando designado.
9. Responsabilizar-se por unidades médicas funcio-
nais, quando designado. 
10. Articular a prestação e a continuidade dos cui-
dados de médicos de família.
11. Participarem júris de concurso, quando designado.
12. Assegurar as funções de assistente graduado 
ou de chefe de serviço, quando não existam ou nas 
suas faltas e impedimentos. 
13. Exercer, quando nomeado, as funções de direc-
tor de serviço.

Assistente Graduado
Ao Assistente Graduado são atribuídas as funções 
de Assistente e ainda as de:
1. Coordenar o desenvolvimento curricular dos mé-
dicos internos e dos médicos assistentes.
2. Coordenar programas de melhoria contínua da 
qualidade. 
3. Coordenar a dinamização da investigação científica. 
4. Coordenara dinamização de projectos de bioética.
5. Coordenar a dinamização de projectos de infor-
matização clínica e de telemedicina.
6. Coordenar os protocolos de diagnóstico, terapêu-
ticos e de acompanhamento, bem como a gestão dos 
internamentos e da consulta externa.
7. Coadjuvar os chefes de serviço da sua área de 
especialidade.

Chefe de Serviço
Ao Chefe de Serviço são atribuídas as funções de As-
sistente e de Assistente Graduado, cabendo-lhe ainda:
1. Coordenar actividades assistenciais de investiga-
ção científica e de formação médica na área da sua 
especialidade.
2. Coordenar os processos de acreditação.
3. Coadjuvar o director de serviço nas actividades 
de gestão.
4. Substituir o director de serviço da respectiva área 
nas suas faltas e impedimentos, quando para tal 
designado.
   
CARREIRA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR 

Assistente
Ao Assistente são atribuídas, nomeadamente, as 
seguintes funções:
1. A Consulta médica dos utentes inscritos em lista, 
por quem é responsável, individualmente e em 
equipa, bem como actividades de prevenção das 
doenças e, ainda, a gestão da sua lista.
2. Registar e codificar no processo clínico os actos, 
diagnósticos e procedimentos.
3. A tomada de decisões de intervenção médica que, 
na sua avaliação, se imponham em cada caso.
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4. A orientação e seguimento dos doentes na utiliza-
ção de serviços de saúde a que entenda referenciá-los 
para a adequada assistência, nomeadamente quanto 
a cuidados hospitalares, mediante relatório escrito 
confidencial.
5. A articulação com outros níveis de prestação de 
cuida dos com o objectivo de proceder à sua adequada 
continuidade.
6. Participar na formação dos médicos internos.
7. Participar em projectos de investigação científica.
8. Integrar programas de melhoria contínua da qua-
lidade.
9. Desempenhar funções docentes, quando designado. 
10. Participar em júris de concurso, quando designado.
11. Exercer nos centros de saúde funções integradas 
nós programas de saúde pública, designadamente as 
de assistência global às populações.
12. Responsabilizar-se por unidades funcionais do 
Centro de Saúde, quando designado.

Assistente Graduado
Ao Assistente Graduado são atribuídas as funções de 
Assistente e ainda as de:
1. Coordenar o desenvolvimento curricular dos médi-
cos internos e dos médicos assistentes.
2. Coordenar a dinamização da investigação científica.
3. Coordenar a dinamização de projectos de bioética.
4. Coordenar a dinamização de projectos de informa-
tização clínica e de telemedicina.
5. Coordenar os protocolos de diagnóstico, terapêuti-
cos e de acompanhamento.
6. Desempenhar cargos de gestão e de direcção, no-
meadamente de membro do conselho clínico, quando 
designado. 
7. Coadjuvar os chefes de serviço.

Chefe de Serviço
Ao Chefe de Serviço são atribuídas as funções de As-
sistente e de Assistente Graduado, cabendo-lhe ainda:
1. Coordenar actividades assistenciais de investigação 
científica e de formação médica na área da sua espe-
cialidade.
2. Coordenar os processos de acreditação.
3. Coadjuvar a direcção clínica dos centros de saúde 
nas actividades de gestão. 
4. Substituir o coordenador de unidade da respectiva 
área nas suas faltas e impedimentos, quando para tal 
designado.

CARREIRA DE SAúDE PúBLICA

Assistente
Ao Assistente são atribuídas, nomeadamente, as se-
guintes funções:
1. Assegurar as actividades de promoção da saúde e 
prevenção da doença na população em geral ou em 
determinados grupos que a integram. 
2. Participar na formação dos internos.
3. Participar na articulação das actividades de saúde 
pública com as da medicina geral e familiar e hospitalar.

4. Praticar actos médicos nos limites do seu perfil 
profissional, quando necessário.
5. Exercer os poderes de autoridade de saúde, quando 
designado. 
6. Cooperar com a autoridade de saúde. 
7. Desempenhar funções docentes, quando designado. 
8. Participar em projectos de investigação científica.
9. Integrar programas de melhoria contínua da qua-
lidade.
10. Participar em júris de concursos, quando desig-
nado.
11. Responsabilizar-se por unidades funcionais de 
saúde designado.

Assistente Graduado
Ao Assistente Graduado são atribuídas as funções de 
Assistente e ainda as de:
1. Coordenar o desenvolvimento curricular dos mé-
dicos internos e dos médicos assistentes.
2. Coordenar programas de melhoria contínua da 
qualidade. 
3. Desenvolver a investigação em saúde pública.
4. Coordenar a dinamização de projectos de informa-
tização relativos às áreas da saúde pública.
5. Desempenhar cargos de gestão e de direcção, 
quando designado.
6. Coadjuvar os chefes de serviço.

Chefe de Serviço
Ao Chefe de Serviço são atribuídas as funções de As-
sistente e Assistente Graduado e ainda:
1. Coordenar actividades de investigação e de forma-
ção médica em saúde pública.
2. Coordenar os processos de acreditação.

CARREIRA DE MEDICINA DO TRABALHO

Assistente
Ao Assistente são atribuídas, nomeadamente, as se-
guintes funções:
1. A vigilância médica dos trabalhadores da entidade 
empregadora, com a emissão das respectivas fichas 
de aptidão, bem como actividades de prevenção dos 
acidentes de trabalho e das doenças profissionais.
2. Registar e codificar no processo clínico os actos, 
diagnósticos e procedimentos, garantindo a sua con-
fidencialidade perante a entidade empregadora.
3. A tomada de decisões de intervenção médica que, 
na sua avaliação, se imponham em cada caso.
4. A orientação e seguimento dos trabalhadores doen-
tes ou sinistrados na utilização de serviços de saúde a 
que entenda referenciá-los para a adequada assistên-
cia, mediante relatório escrito confidencial.
5. A articulação com as outras áreas da saúde ocupa-
cional.
6. Desenvolver programas de promoção, prevenção e 
vigilância da saúde nos locais de trabalho, bem como 
de avaliação das condições de trabalho e o seu im-
pacto na saúde dos trabalhadores, e avaliação e gestão 
do risco profissional.
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DOCuMENTO 8.2
(21 Jun 2008)

PROPOSTA DA FNAM SObRE METODOLOGIA NEGOCIAL
Ex.ma Senhora 
Ministra da Saúde

O conteúdo da Lei n.º 12-A/2008 e a previsível apro-
vação pela Assembleia da República da proposta de 
lei do Governo relativa ao “Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas” implicam uma nova 
abordagem negocial da revisão do diploma das car-
reiras médicas.
Este regime de trabalho estabelece, logo nos seus 
dois primeiros artigos, que se encontra sujeito aos 
instrumentos de regulamentação colectiva de traba-
lho e que os acordos colectivos de trabalho podem 
ser, entre outros, acordos colectivos de carreira.
Deste modo, a revisão do diploma das carreiras mé-
dicas terá de processar-se em torno de 2 documen-
tos legais sujeitos aos requisitos da negociação sindi-
cal: a regulamentação geral das carreiras médicas e 
o acordo colectivo de trabalho.
É notório que a Lei n.º 12-A/2008 e o próprio re-
gime do contrato de trabalho estão completamente 
desfasados da realidade do trabalho no sector da 
saúde e, de forma ainda mais vincada, da realidade 
do trabalho médico.
Este facto objectivo e a definição de carreiras es-
peciais determinam que se promova uma solução 
específica adoptada a essa inquestionável realidade.
Relativamente à regulamentação geral das carreiras 
médicas tratar-se-á de um documento onde terão de 
constar diversas disposições que procedam à carac-
terização, estruturação e qualificação da actividade 
profissional médica.
Será, no essencial, um diploma destinado a regu-
lamentar a actividade médica no âmbito de toda a 
rede do SNS.

No que se refere ao acordo colectivo de trabalho, o 
seu conteúdo abrangerá as matérias corresponden-
tes a este tipo de documento legal, incluindo, natu-
ralmente, as questões de índole remuneratória.
No caso concreto da carreira médica hospitalar, e 
dada a situação maioritária de hospitais EPE, a so-
lução a adoptar será a negociação de um “acordo 
colectivo de carreira” aplicável a todos os hospitais 
públicos da rede do SNS, independentemente do 
seu estatuto jurídico.
Trata-se, aliás, de uma solução genericamente pre-
vista no conteúdo do referido regime de contrato de 
trabalho.
Consideramos, na avaliação jurídica e sindical efec-
tuadas, que esta é a única fórmula negocial e legal 
susceptível de salvaguardar a enorme especificidade 
do trabalho médico e da sua realidade objectiva 
decorrente dos 26 anos de enquadramento em car-
reiras médicas.

I – Regulamentação geral das carreiras médicas

Este documento negocial possibilitará proceder à 
regulamentação da actividade médica no âmbito de 
toda a rede do SNS.
Simultaneamente, entendemos que todas as enti-
dades privadas prestadoras de cuidados de saúde 
que possuam contratos com o Estado, por via de 
convenções, subsistemas de saúde ou outro tipo, 
terão de cumprir as disposições constantes nessa 
regulamentação geral, como um dos requisitos de 
garantia da qualidade dos serviços prestados.
Importa, desde já, sublinhar que esta regulamenta-
ção torna inevitável proceder à definição dos actos 
próprios dos médicos.

7. Participar nas actividades de informação e forma-
ção dos trabalhadores, e prestar informação técnica, 
na fase de projecto e de execução, sobre as medidas 
de prevenção relativas às instalações, locais, equipa-
mentos e processos do trabalho.
8. Participar na formação dos médicos internos.
9. Participar em projectos de investigação científica.
10. Integrar programas de melhoria contínua da 
qualidade.
11. Desempenhar funções docentes, quando de-
signado.
12. Participar em júris de concurso, quando designado.
13. Colaborar em programas de saúde pública.
14. Responsabilizar-se por serviços de saúde ocupa-
cional, quando designado.

Assistente Graduado
Ao Assistente Graduado são atribuídas as funções 
de Assistente e ainda as de:
1. Coordenar o desenvolvimento curricular dos mé-
dicos internos e dos médicos assistentes.
2. Coordenar os programas de promoção, preven-
ção, vigilância da saúde, de avaliação das condições 
de trabalho e risco e do seu respectivo impacto na 
saúde dos trabalhadores.

3. Coordenar programas de melhoria contínua da 
qualidade.
4. Desenvolver a investigação em medicina do tra-
balho e saúde ocupacional.
5. Coordenar a dinamização de projectos de in-
formatização relativos à medicina do trabalho e à 
saúde ocupacional.
6. Desempenhar cargos de gestão e de direcção, 
quando designado. 
7. Coadjuvar os chefes de serviço.

Chefe de Serviço
Ao Chefe de Serviço são atribuídas as funções de As-
sistente e de Assistente Graduado, cabendo-lhe ainda:
1. Coordenar actividades de investigação e de for-
mação médica em medicina do trabalho.
2. Coordenar os processos de acreditação.
3. Coadjuvar o director de serviço nas actividades 
de gestão.
4. Substituir o director de serviço nas suas faltas e 
impedimentos, quando designado.

O Conselho Nacional da FNAM
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Entendemos que esta formulação é a mais adequada 
à actual realidade da actividade médica.
Como é sabido, a Lei de Bases da Saúde, publicada 
em 24.08.1990, na sua base XXXII, estabeleceu que 
o conceito de acto médico seria definido na lei e pas-
sados 18 anos nada foi legislado nesse sentido.
As matérias que devem constar, entre outras, neste 
documento regulamentador são as seguintes:
– Definiçãae estruturação das várias carreiras. 
– Graus e categorias. 
– Internato médico. 
– Exercício profissional. 
– Os graus como habilitação profissional. 
– Formação permanente. 
– Perfis profissionais nas várias carreiras. 
– Relação personalizada médico/doente. 
– Questões deontológicas. 
– Questões disciplinares. 
– Definição dos actos próprios dos médicos. 
– Princípios da avaliação do desempenho profissional. 
– Tratando-se de um processo negocial sindical, ca-

berá às 2 organizações sindicais médicas nacionais 
conduzirem a respectiva negociação com o Governo.

No entanto, consideramos que a nível das matérias 
referidas anteriormente existem duas em que o Mi-
nistério da Saúde deve promover a audição prévia da 
Ordem dos Médicos, de modo a que a proposta mi-
nisterial possua já esse contributo: questões deonto-
lógicas e definição dos actos próprios dos médicos.
Existem outras matérias em que o respectivo con-
teúdo tem implicações simultâneas a nível sindical 
e a nível do âmbito de intervenção da Ordem dos 
Médicos: internato médico, formação permanente e 
questões disciplinares.
Esta metodologia de audição prévia da Ordem dos 

Médicos por parte do Ministério da Saúde tem como 
objectivos salvaguardar o respeito integral pelo âm-
bito legal da negociação sindical e sublinhar o esta-
tuto para-estatal da Ordem dos Médicos que possui 
funções delegadas pelo próprio Estado.

II – Acordo Colectivo de Trabalho/Acordo 
Colectivo de Carreiras

O conteúdo deste documento abrangerá as matérias 
inerentes ao seu âmbito legal, nomeadamente:
– Conteúdos funcionais das categorias. 
– Contrato de Trabalho. 
– Regimes de trabalho. 
– Promoção e progressão. 
– Formação profissional. 
– Férias, faltas e licenças. 
– Mobilidade. 
– Estatuto Disciplinar. 
– Sistema de avaliação do desempenho profissional. 
– Direitos sindicais. 
– Protecção especial dos representantes dos traba-

lhadores. 
– Higiene, segurança e saúde no local de trabalho. 
– Protecção social. 
– Protecção da maternidade e da paternidade. 
– Regime da reforma e pré-reforma. 
– Sistema retributivo. 
– Suplementos remuneratórios. 
– Sistema de incentivos. 

Face ao exposto, ficamos a aguardar resposta de 
V.Exa a esta proposta de metodologia negocial e a 
urgente marcação de uma reunião que proceda à 
abertura do correspondente processo negocial.

Com os nossos melhores cumprimentos.
P’lo Conselho Nacional da FNAM

REGIME DE CONVENÇõES

DOCuMENTO 9

PROPOSTA DE DIPLOMA DO MINISTéRIO DA SAúDE
(b) Decreto-Lei n.º …………………….

A Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/91, de 
24 de Agosto, possibilita, na sua base XLI, a celebração de 
convenções com médicos e outros profissionais de saúde 
ou casas de saúde, clínicas ou hospitais privados, quer 
a nível de cuidados de saúde primários, quer a nível de 
cuidados diferenciados, remetendo para a lei o estabeleci-
mento das condições de celebração de convenções.
No seguimento de tal norma, foi aprovado o Decreto Lei 
n.º 97/98, de 18 de Abril, que estabelece o regime de cele-
bração das convenções a que se refere a base XLI da Lei n ° 
48/90, de 24 de Agosto - Lei de Bases da Saúde. O modelo 
então adoptado passava pela definição de um clausulado 
tipo, aprovado pelo Ministro da Saúde, que depois permi-
tiria a celebração de contratos de adesão. Infelizmente, e 
salvo em raras excepções, o sistema não funcionou, pelo 

que o acesso de novos prestadores se encontra pratica-
mente vedado.
Dez anos volvidos, é necessário definir um novo modelo 
de convenções, que permita, com respeito pelos princípios 
da complementaridade, da liberdade de escolha, da trans-
parência, da igualdade e da concorrência, a efectiva pres-
tação de serviços de saúde, por entidades públicas e priva-
das, aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Nesse sentido, concebeu-se um modelo mais flexível, do 
ponto de vista dos procedimentos, que permite que as 
convenções tenham um âmbito regional, supra-regional 
ou nacional, e que sejam celebradas mediante contrato de 
adesão ou após procedimento de contratação específico, 
sendo ainda permitida a celebração, a título excepcional, 
de convenções que abranjam um conjunto integrado e/ou 
alargado de serviços. A escolha do tipo de procedimento 
deve ter em conta a natureza e características do mercado 
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a que se dirige a convenção, sendo que em mercados com 
baixo grau de concentração e/ou concorrência significa-
tiva deve ser privilegiado o procedimento de contratação 
específico, ao invés do contrato de adesão, que será mais 
adequado para mercados com graus de concorrência re-
duzidos.
No que toca aos preços, o novo modelo de convenções 
prevê que a Entidade Reguladora da Saúde defina a me-
todologia de fixação e actualização de preços de referên-
cia, que deve adaptar-se às exigências e especificidades 
impostas pelos diferentes serviços de saúde abrangidos 
e garantir o indispensável equilíbrio entre incentivos à 
eficiência e garantia de qualidade dos cuidados prestados 
aos cidadãos.
É também objectivo central deste novo modelo de con-
venções colocar todos os prestadores perante regras e 
mecanismos de aplicação que garantam um ambiente de 
actividade transparente e com adequado funcionamento 
das regras de mercado.
O objectivo do presente diploma é, pois, o de melhorar 
o acesso dos beneficiários do SNS aos cuidados da medi-
cina preventiva, curativa e de reabilitação, através de urna 
articulação entre aquele Serviço e as entidades privadas 
prestadores de cuidados de saúde, assim contribuindo 
para a efectivação do direito à saúde, consagrado na Cons-
tituição. Pretende-se, em última análise, aproximar os 
serviços de saúde do utente, sem nunca colocar em causa a 
especialização e a qualidade reconhecidas no SNS.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela 
Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, e nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 198° da Constituição, o Governo decreta o 
seguinte.

Artigo 1.º – Objecto e âmbito
1 - O presente decreto-lei regulamenta o regime de cele-
bração das convenções previstas na Lei de Bases da Saúde, 
aprovada pela Lei n.° 48/90, de 24 de Agosto. 
2 - O presente decreto-lei aplica-se às convenções celebra-
das entre o Ministério da Saúde e as pessoas públicas ou 
privadas, singulares ou colectivas, com ou sem fins lucra-
tivos, que visem a contratação da prestação de serviços 
de saúde destinados aos utentes do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS).

Artigo 2.° – Princípios
1 - O regime das convenções rege-se pelo princípio da 
complementaridade, destinando-se a sua celebração a 
colmatar as necessidades do SNS quando, de forma per-
manente ou esporádica, este não tem capacidade para as 
suprir.
2 - Aos utentes é garantida a liberdade de escolha dos pres-
tadores, quer do SNS, quer privados com os quais o SNS 
contratualizou, de acordo com as regras estabelecidas nos 
respectivos contratos.
3 - A celebração de convenções deve permitir a criação 
de condições de instalação, permanência e concorrência 
entre os prestadores.
4 - A celebração de convenções deve potenciar a obtenção 
de ganhos de eficiência na distribuição e afectação dos 
recursos do SNS, através da adopção de formas de gestão 
flexíveis e de mecanismos concorrenciais.
5 - A promoção da qualidade dos serviços prestados deve 
ser garantida pelas exigências inerentes ao licenciamento, 
complementadas, sempre que necessário, pela adopção 
de critérios adicionais e pela indexação de padrões de 
qualidade ao financiamento e/ou á manutenção do forne-
cimento de serviços ao SNS.

Artigo 3.° – Objecto das convenções
As convenções têm por objecto a prestação dos cuidados 
de saúde com fins de promoção da saúde, de prevenção, 
diagnóstico e terapêutica da doença e de reabilitação.

Artigo 4.° – Fins das convenções
As convenções destinam-se, por via da correcta rentabili-
zação dos meios existentes e da boa articulação entre insti-
tuições de saúde públicas e privadas, a contribuir para:
a) A necessária prontidão, continuidade e qualidade na 
prestação dos cuidados de saúde;
b) A equidade do acesso dos utentes aos cuidados de 
saúde.

Artigo 5.° – Definições
Para efeitos do presente diploma entende-se por conven-
ção o contrato celebrado entre o Ministério da Saúde e as 
pessoas públicas ou privadas, singulares ou colectivas, que 
tenham por objecto a prestação de cuidados de saúde, em 
articulação com o Serviço Nacional de Saúde, integrando-
se na rede nacional de prestação de cuidados de saúde.

Artigo 6.° – Entidades contratantes
1 - As Administrações Regionais de Saúde (ARS) repre-
sentam o Ministério da Saúde na celebração de conven-
ções, sem prejuízo da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I.P., (ACSS) poder, em situações excepcionais, 
celebrar convenções de âmbito nacional, às quais as ARS 
podem aderir.
2 - As ARS são responsáveis pela contratação dos serviços 
necessários para satisfazer as necessidades a nível regio-
nal, podendo os mesmos abranger a totalidade ou parte 
da região.
3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as ARS 
podem associar-se entre si, para efectuar contratos de nível 
supra-regional.
4 - A celebração de convenções de âmbito nacional impede 
a celebração de convenções de âmbito regional ou supra-
regional.
5 - Podem celebrar convenções com o Ministério da Saúde 
as pessoas públicas ou privadas, singulares ou colectivas, 
com ou sem fins lucrativos, desde que devidamente li-
cenciadas e registadas na Entidade Reguladora da Saúde, 
e desde que cumpram os requisitos definidos para cada 
convenção.

Artigo 7.° – Celebração de convenções
1 - As convenções podem ser celebradas mediante um 
contrato de adesão, ou após procedimento de contratação 
específico, nos termos dos números seguintes.
2 - A escolha do tipo de procedimento deve ter em conta a 
natureza e características do mercado a que se dirige a con-
venção, sendo privilegiado o procedimento de contratação 
específico em mercados com baixo grau de concentração 
e/ou concorrência significativa e o contrato de adesão em 
mercados com graus de concorrência reduzidos, de acordo 
com critérios a fixar por portaria do Ministro da Saúde.
3 - A contratação dos cuidados de saúde em regime de 
convenção mediante contrato de adesão inicia-se com a 
adesão do interessado aos requisitos constantes do clausu-
lado tipo de cada convenção e com a aceitação do aderente 
pela ARS.
4 - A celebração de convenções por procedimento de con-
tratação específico segue, com as necessárias adaptações, 
a tramitação procedimental constante do capítulo 1 do 
título III da parte II do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de 
Janeiro.
5 - A celebração de convenções pode ser precedida de um 
anúncio para a apresentação de candidaturas.
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6 - No caso previsto no número anterior, devem ser pedi-
das propostas a pelo menos 3 candidatos.
7 - A celebração de convenções por procedimento de 
contratação específico são especialmente aplicáveis os 
princípios da transparência, da igualdade e da concor-
rência, sendo ainda aplicáveis, nos termos do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, os artigos 48.° e 
79.°, bem como, com as necessárias adaptações, o disposto 
nos capítulos VIII e IX do título II da parte II do mesmo 
diploma legal.

Artigo 8.° – Convenções integradas
1 - Em situações devidamente fundamentadas com base 
no interesse público e/ou no desenvolvimento do con-
ceito de gestão integrada da doença, podem ser celebradas 
convenções que abranjam uni conjunto integrado e/ou 
alargado de serviços.
2 - Para a celebração de convenções integradas, as ARS 
propõem o respectivo clausulado para, após da parecer 
da ACSS, poder o mesmo ser aprovado por despacho do 
Ministro da Saúde.
3 - O clausulado referido no número anterior segue, com 
as necessárias adaptações, o disposto no n.º 4 do artigo 
seguinte.

Artigo 9.° – Procedimento
1 - Cada ARS define, de acordo com o planeamento, e após 
análise da capacidade de resposta, quais os serviços a ad-
quirir pata satisfação de necessidades.
2 - Cabe à ACSS definir, em articulação com as ARS, o 
clausulado tipo das convenções.
3 - No caso de procedimento de contratação específico, 
o procedimento é definido por cada ARS ou pela ACSS, 
consoante o procedimento seja regional ou supra-regional, 
ou nacional.
4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, do clau-
sulado tipo ou do procedimento, devem constar, nomea-
damente, os seguintes elementos:
a) A área de cuidados de saúde a contratar;
b) A responsabilidade dos contratantes;
c) Os códigos de nomenclatura e respectivos valores;
d) Os requisitos relativos à idoneidade técnica dos cola-
boradores;
e) A necessidade de licença de funcionamento ou de reque-
rimento para a sua emissão;
f) Os critérios de fornecimento do serviço, incluindo a 
possibilidade de acessórias;
g) As regras de fiscalização e controlo do contraio;
h) As normas relativas às incompatibilidades;
i) Os níveis de serviço;
j) O volume de serviços;
k) O volume financeiro máximo dos serviços a adquirir,

Artigo 10.º – Preços
1 - Cabe à Entidade Reguladora da Saúde a definição da 
metodologia de fixação e actualização de preços de refe-
rência.
2 - Cabe à ACSS a definição, em articulação com as ARS, 
dos preços de referência.

Artigo 11.º – Vigência
Na falta de estipulação em contrário, as convenções são 
válidas por períodos de 3 anos, podendo ser automatica-

mente renovadas, salvo se, com a antecedência mínima de 
90 dias em relação ao termo de cada período de vigência, 
qualquer das partes a denunciar.

Artigo 12.º – Requisitos para a celebração de convenções
1 - Podem celebrar convenções com o Ministério da Saúde 
as pessoas públicas e privadas, singulares ou colectivas, 
com ou sem fins lucrativos, com idoneidade para a pres-
tação de serviços de saúde, sob a orientação e responsa-
bilidade técnica de profissionais de saúde devidamente 
habilitados.
2 - Os profissionais vinculados ao Serviço Nacional de 
Saúde não podem celebrar convenções, deter funções de 
gerência ou a titularidade de capital superior a 10% de en-
tidades convencionadas, por si mesmos, pelos seus cônju-
ges e pelos seus ascendentes ou descendentes do 1.º grau.
3 - Os directores de serviço dos serviços r estabelecimentos 
do Serviço Nacional de Saúde não podem exercer funções 
de direcção técnica em entidades convencionadas. 
4 - Em casos devidamente justificados e autorizados pelo 
Ministro da Saúde, podem os impedimentos fixados no n.º 
2 ser excepcionalmente afastados, com base em informa-
ção fundamentada da ARS respectiva e avaliada em sede 
da Agência de Contratualização dos Serviços de Saúde, se 
a observância daqueles inviabilizar a prestação de cuida-
dos de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde.

Artigo 13.º – Deveres das entidades convencionadas
Constituem deveres das entidades convencionadas:
a) Prestar às entidades fiscalizadoras as informações e escla-
recimentos necessários ao desempenho das suas funções;
b) Prestar cuidados de saúde de qualidade aos utentes do 
Serviço Nacional de Saúde, em tempo útil, nas melhores 
condições de atendimento, não estabelecendo qualquer 
tipo de discriminação;
c) Facultar informações estatísticas, relativamente á utili-
zação dos serviços, para efeitos de auditoria e fiscalização e 
controlo de qualidade, no respeito pelas regras deontológi-
cas e de segredo profissional;
d) Respeitar os protocolos, requisitos e especificações téc-
nicas para recolha, tratamento e transmissão de informa-
ção definidas contratualmente.

Artigo 14.º – Acompanhamento e controlo
1 - As ARS devem, em articulação com os serviços de 
saúde, avaliar, de forma sistemática, a qualidade e acessibi-
lidade  dos cuidados prestados pelas entidades convencio-
nadas e zelar pelo integral cumprimento das convenções.
2 - As ARS efectuam as fiscalizações que entenderem ser 
necessárias, sem prejuízo das competências legalmente 
atribuídas a outras entidades.
3 - As ARS devem apresentar ao Ministro da Saúde um 
relatório anual sobre os resultados do acompanhamento e 
controlo das convenções.
4 - As ARS e a ACSS ficam obrigadas a manter actualizada 
toda a informação relativa aos contratos celebrados no 
sistema de informação único, a ser operacionalizado pela 
ACSS.

Artigo 15° – Publicitação
1 - As ARS e a ACSS ficam obrigadas a divulgar e a manter 
actualizada a informação relativa às pessoas públicas e 
privadas com as quais celebraram convenções.
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Os Especialistas de Medicina Geral e Familiar 
(EMGF) são médicos especialistas formados nos 
princípios dessa disciplina. São médicos pessoais, 
responsáveis em primeiro lugar pela prestação de 
cuidados abrangentes e continuados a todos os in-
divíduos que procuram cuidados médicos, indepen-
dentemente da sua idade, sexo ou afecção.
Os EMGF desempenham o seu papel profissional 
promovendo a saúde, prevenindo a doença e pro-
videnciando cura, cuidados ou paliação. Fazem-no 
quer directamente quer através dos serviços de ou-
tros, consoante as necessidades de saúde e os re-
cursos disponíveis na comunidade que servem, 
auxiliando os pacientes, sempre que necessário, a 
acederem àqueles serviços.
A Medicina Geral e Familiar é normalmente o pri-
meiro ponto de contacto médico dentro do sistema 
de saúde. Proporciona acesso aberto e ilimitado aos 
utentes e lida com todos os problemas de saúde.
Os EMGF são responsáveis pela prestação de cuida-
dos continuados longitudinalmente tal como deter-
minados pelas necessidades do paciente. Asseguram 
a continuidade dos cuidados através do seguimento 
dos pacientes durante toda a sua vida – a aborda-
gem da Medicina Geral e Familiar deve ser constante 
desde o nascimento (e por vezes desde antes) até à 
morte (e, por vezes, até depois).
Os EMGF gerem afecções que se apresentam de 
forma indiferenciada num estádio precoce do seu 
desenvolvimento, podendo requerer intervenção ur-
gente. Possuem aptidões específicas para a resolução 

MODaLIDaDES DE CONSULTa EM MEDICINa 
GERaL E FaMILIaR
PARECER DA DIRECçãO DO COLéGIO DE ESPECIALIDADE

de problemas, incluindo as que os habilitam a intervir 
com urgência sempre que necessário.
Os EMGF prestam cuidados durante períodos subs-
tanciais da vida dos seus pacientes, através de muitos 
episódios de doença. São responsáveis por garantir 
que os cuidados de saúde sejam prestados 24 sobre 
24 horas, requisitando ou coordenando tais cuidados 
sempre que não os possam prestar pessoalmente.
Reconhecem ter também uma responsabilidade pro-
fissional para com a sua comunidade.
A resposta simultânea a todas estas exigências torna 
necessária uma gestão que tenha em conta tanto as 
prioridades do paciente como as do médico.
Assim, os EMGF prestam cuidados aos seus pacientes:
- De forma programada, nos seus gabinetes persona-
lizados, através de consultas marcadas ou em visitas 
domiciliárias;
- De forma a permitirem o acesso aos pacientes das 
suas listas sem recurso a marcação, ou com marcação 
no próprio dia, através de consulta do dia;
- De forma a proverem o atendimento dos seus pacien-
tes nos períodos em que não possam garanti-lo pes-
soalmente, e/ou de forma a proporcionar atendimento 
a elementos da comunidade ainda não inscritos em 
listas de pacientes, através de organização solidária 
no âmbito da instituição em que se inserem, sob as 
formas de intersubstituição, atendimento prolongado 
- independente da designação ou modalidade que o 
tipifique, “out-of-hours” ou “walk-in clinics”, entre 
outras possíveis.

DOCuMENTO 10
(18 abr 2008)

2 - A divulgação da informação referida no número an-
terior é efectuada nos moldes definidos por cada ARS ou 
pela ACSS, consoante a convenção seja regional, supra-
regional ou nacional, sendo obrigatória a divulgação nos 
respectivos sítios electrónicos e a afixação em todos os 
centros de saúde e respectivas extensões.

Artigo 16° – Incumprimento
1 - Ocorrendo incumprimento contratual, qualquer das 
panes contratantes goza do direito de resolver a convenção.
2 - Considera-se, nomeadamente, haver incumprimento 
contratual quando se verificar a existência de práticas que 
discriminem utentes do SNS.
3 - A violação do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 12.° 
constitui igualmente fundamento para resolução da con-
venção por parte do Ministério da Saúde.
4 - Constitui, ainda, motivo para a resolução unilateral da 
convenção o abandono da prestação de serviços ou a sua 
suspensão injustificada.

Artigo 17.º – Disposição complementar
A celebração de convenções não está sujeita ao disposto 
nos artigos 16.º a 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho.

Artigo 18.º – Disposições transitórias
1 - A vigência de convenções anteriormente celebradas não 
preclude a possibilidade de candidatura a processos de ce-

lebração de convenções ao abrigo do presente decreto-lei. 
2 - Caso o período de vigência das convenções anterior-
mente celebradas seja superior a um ano após a entrada 
em vigor do presente decreto-lei, devem as convenções 
adequar-se ao disposto no presente diploma até ao prazo 
máximo de um ano após a referida entrada em vigor.
3 - A celebração de convenções ao abrigo do presente 
decreto-lei tem como consequência a caducidade de con-
venção anteriormente celebrada com a mesma entidade e 
objecto. 
4 - Os contratos de adesão relativos a convenções vigentes 
à data da entrada em vigor do presente diploma não po-
dem ser renovados.
5 - Podem ser excepcionalmente renovados, em casos 
devidamente fundamentados, os contratos de adesão rela-
tivos a convenções cuja caducidade inviabilize a prestação 
de cuidados de saúde aos utentes do SNS, não podendo o 
período de renovação ultrapassar o prazo de um ano após 
a entrada em vigor do presente decreto-lei.
6 - Até à sua revisão, mantém-se em vigor o Despacho n.º 
24110/2004, do Ministro da Saúde, de 29 de Outubro, 
publicado no Diário da República, II série, n.º 275, de 23 
de Novembro.

Artigo 19.º – Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 97/98, de 18 de Abril.
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Exma. Sra.
Ministra da Saúde

A criação e posterior desenvolvimento das USF tor-
naram inevitável a confrontação com alterações que 
se produzem a um ritmo tal que deixou de ter sentido 
perspectivar a evolução das organizações em termos 
de ciclos de mudança passíveis de serem previstos e 
planeados: a mudança passou a ser o estado natural.
Sabemos, também, que quaisquer organizações que 
queiram ter sucesso têm na Formação um investi-
mento que faz parte dos seus planos estratégicos re-
caindo, naturalmente, sobre ela uma avaliação muito 
mais rigorosa e crítica no que diz respeito aos corres-
pondentes retornos efectivos no seu funcionamento.
Esta perspectiva implica transitar de uma abordagem 
em que o instrumento e/ou metodologia de base é a 
Avaliação das Necessidades de Formação e a defini-
ção dos Objectivos Formativos para uma abordagem 
fundamentada num Diagnóstico Organizacional e na 
definição de Objectivos de Mudança Organizacional, 
em que a Formação (formal e informal) ocupará, cer-
tamente, um lugar privilegiado.
A FNAM esperava que neste processo de reforma dos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP), o assunto da 
formação fosse abordado de maneira diferente, visto 
que  nas “Linhas de Acção Prioritária para o Desen-
volvimento dos CSP” ( Janeiro de 2006) existe uma 
forte componente da formação e desenvolvimento de 
competências (cap.º VIII).
A própria Resolução do Conselho de Ministros n.º 
60/2007, que prorrogou o mandato da estrutura de 
Missão dos Cuidados de Saúde Primários em dois 
anos, incumbe esta estrutura de, em parceria com os 
serviços e organismos competentes do Ministério da 
Saúde, elaborar um plano estratégico para a gestão do 
conhecimento dos profissionais inseridos nas USF.
Por sua vez, as Unidades de Saúde Familiares (USF), 
como pequenas equipas multidisciplinares com au-
tonomia funcional e técnica, estão em posição privi-
legiada para poderem criar uma nova abordagem e 
desenvolverem um plano de formação coerente para 
atingirem a EXCELÊNCIA.
Todavia, o que começamos a verificar é a criação de 
uma situação evolutiva em sentido oposto e com o 
claro desrespeito por essa Resolução.
A recente divulgação de um curso intitulado “ Pro-
grama de Desenvolvimento de Competências para 
Gestão de Unidades de Saúde Familiares”, organizado 
pela Universidade Católica, coloca inevitáveis preocu-
pações e suscita diversas interrogações.
Uma das entidades integradas neste “programa” é uma 
multinacional da indústria farmacêutica e ao lermos o 

CURSO DE FORMaÇÃO paRa pROFISSIONaIS DE USF 
Na UNIVERSIDaDE CaTóLICa
CARTA DA FNAM à MINISTRA DA SAúDE

folheto de divulgação verificamos que relativamente 
ao preço do curso está escrito o seguinte:
“O valor da inscrição de cada participante é de 2.000 
euros (dois mil euros) , o qual é integralmente supor-
tado por um grant da Merck Sharp & Dohme. Este 
valor inclui o material pedagógico (livros e outra do-
cumentação de apoio), coffee-breacks, jantar da sessão 
de encerramento e lugar de estacionamento”.
Que sentimentos beneméritos e desinteressados po-
dem explicar esta oferta vultuosa do curso a cada 
participante? 
No que se refere às matérias do curso existe um mó-
dulo designado “Contabilidade financeira e gestão de 
tesouraria”.
Ora, estas questões não se inserem na actividade das 
USF de modelo B, mas constituem requisitos para os 
modelos complementares de convenções ou empresa-
riais, somente quando estiver esgotada a capacidade 
de constituição de USF com os actuais profissionais 
dos Centros de Saúde.
E não são conhecidas as pretensões dessa entidade 
universitária em adquirir as chamadas USF conven-
cionadas?
Simultaneamente, é curioso o facto de nesse folheto 
surgir o patrocínio, com declarações elogiosas, de um 
dos titulares da equipa ministerial. 
É incompreensível que depois de assistirmos ao longo 
dos anos a cíclicas acções de denúncia na comunica-
ção social de situações de potencial promiscuidade 
entre profissionais e a indústria farmacêutica, com a 
sua utilização política por vários anteriores titulares 
ministeriais, surja um curso desta natureza com o pa-
trocínio de um elemento da actual equipa ministerial 
e do próprio coordenador da Missão para os Cuida-
dos de Saúde Primários, cujo cargo está equiparado a 
director-geral.
E esta situação é ainda mais grave quando é conhe-
cido o facto de o Plano de Formação dessa Missão se 
encontrar definido desde o passado mês de Janeiro em 
colaboração com a Escola de Gestão do Porto.
Parece depreender-se de toda esta situação que o Mi-
nistério da Saúde se está a demitir das suas funções 
e responsabilidades e a abrir o caminho para que a 
indústria farmacêutica ocupe esse espaço fundamen-
tal da formação, bem como a incentivar a prioridade 
ao modelo empresarial a nível dos Cuidados de Saúde 
Primários.
Assim, entendemos que se torna indispensável e urgente 
que o Ministério da Saúde esclareça todos estes factos.

Subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos

P’la Comissão Executiva da FNAM,
Mário Jorge dos Santos Neves

DOCuMENTO 11
(04 Jun 2008)
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REUNIõES CIENtíFICAS
04 Abril Reunião Inter-Hospitalar 
do Norte  
11 Abril Reunião da Comissão 
Regional Consultiva para o 
Serviço Nacional de Saúde 
11 Abril Reunião “Abordagem de 
um surto de Tuberculose” – Dr.ª 
Aurora Carvalho
12 e 13 Abril Curso de Pós-
Graduação da Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia
15 e 16 de Abril Curso de 
Suporte Avançado de Vida – 
Serviço de Cuidados Intensivos do 
Hospital de S. João
23 Abril Reunião das 
Coordenações das Unidades de 
Saúde Familiar
24 a 26 Abril Reunião da 
Primavera da Sociedade 
Portuguesa de Cefaleias – Centro 
de Estudos de Cefaleias
10 Maio Reunião – Serviço 
de Ginecologia da Unidade de 
Reprodução do CHVNG
10 Maio Reunião da Direcção 
da Sociedade Portuguesa de 
Gastrenterologia
12, 23 e 26 Maio Reunião da 
Comissão Regional Consultiva 
para o Serviço Nacional de Saúde
29 a 31 de Maio VII Jornadas 
Internacionais de Diagnóstico Pré-
natal – Associação Portuguesa de 
Diagnóstico Pré-natal
30 Maio Reunião Inter 
-Hospitalar do Norte 
30 Maio Reunião “Epilepsia na 
Ordem” Organização Janssen-
Cilag, Farmacêutica
01 Junho Associação Portuguesa 
para o Estudo da Dor
01 Junho Cerimonia de 
Apresentação – Urgência 
Pediátrica integrada no Porto

07, 14, 21 e 28 de Junho Curso 
Avançado de Formação Prática de 
Director de Serviço – Dr. Pinto de 
Andrade – Hospital da Prelada
13 e 14 Junho Reunião de Médicos 
/ Projecto SISPORTO – Hospital de 
S. João
30 Junho Reunião da Comissão 
Regional Consultiva para o Serviço 
Nacional de Saúde
04 Julho VIII Seminário de 
Neonatologia do Hospital de S. João 
07 Julho Reunião da Comissão 
Regional Consultiva para o Serviço 
Nacional de Saúde 
14 Julho Reunião da Bial – 
Apresentação de Programa de 
lançamento Copalia

REUNIõES ORgANIzADAS 
PELO CRNOM
04 Abril Reunião dos Vice-
presidentes da UEMO 
14 Abril 3.º Fórum Regional das 
Profissões Liberais 
26 Maio Assembleia-geral da 
SRNOM
28 Maio Chá em Família 
18 de Junho Dia do Médico
03 Julho Conferência de Imprensa 
Conjunta - Bastonário e Presidentes 
das Secções Regionais – Alteração 
ao Código Deontológico
07 de Julho Reunião da Comissão 
Regional Consultiva para o Serviço 
Nacional de Saúde
12 de Julho Reunião Inter 
Hospitalar - CRN

ACtIVIDADES DE CULtURA E 
LAzER

Exposições:
01 a 16 de Abril Exposição de 
Pintura e Escultura –  Galeria 
Hibiscus, de Paula Nunes

01 a 30 de Abril Exposição de 
Pintura – “Pot-Pourri” de Olga 
Fiadeiro 
04 a 12 de Abril Exposição de 
Pintura de Alberto Nunda
19 a 30 de Abril Exposição de 
Pintura de Salgado Ribeiro
05 a 18 de Maio Exposição de 
Pintura de Miguel Ministro 
12 a 26 de Maio Exposição 
Colectiva – “Economistas 
Amadores de Pintura” 
25 de Maio a 08 de Junho 
Exposição de Pintura de João 
Bigail
11 a 21 de Junho Exposição de 
Pintura de Miriam Rodrigues
01 de Julho a 31 de Julho 
Exposição Artemédica

Concertos
23 de Maio Concerto de Piano 
por Catarina Oliveira e Nuno 
Cernadas 
25 de Maio Concerto de Piano 
por Sofia Sarmento e Filipe Pinto 
27 de Maio Concerto de Piano 
por Rui Sousa Rodrigues e 
M. Meirinho e Souza
12 de Julho Recital de Guitarra 
Clássica por Pedro Fesch

Outros Eventos:
13 e 14 Junho Curso de 
Fotografia 
23 de Junho Festa de S. João

6.º CURSO DE PóS-gRADUAÇãO EM ACUPUNCtURA 
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Destinatários: Licenciados em Medicina inscritos na Ordem dos Mé-
dicos	•	Candidaturas: 1ª fase de 2 de Junho a 18 de Julho; 2ª fase de 
20	a	29	de	Agosto	(caso	haja	vagas	por	preencher)	•	Curriculum com o 
máximo de 3 páginas	•	Selecção de candidatos: Até 5 de Setembro 
•	Inscrições: 1ª fase de 30 de Julho a 15 de Agosto; 2ª fase de 10 a 12 de 
Setembro	•	Propina:	2400	euros	•	Número de vagas: 25 • Duração: 
300	horas	•	horário:	6ª	feira	de	tarde,	Sábado	e	Domingo	de	manhã	•	
Local:	Pós-Graduações	do	ICBAS	•	Calendário: Início em Outubro de 
2008	•	Informações: Dra. Zélia Lopes / ICBAS. Largo Abel Salazar n.º 2 
· 4099-003 Porto. Tel: 222062221 (zmlopes@icabas.up.pt)

A criação de Competência Médica em Acupunc-
tura pela Ordem dos Médicos em 14 de Maio de 
2002 justifica a instituição desta pós-graduação. 
São objectivos deste curso promover e desen-
volver os conhecimentos de Acupunctura na 
vertente assistencial e de investigação clínica. O 
programa baseia-se no modelo de curso de pós-
graduação aprovado pela Ordem dos Médicos 
para acesso à Competência.

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS) - UP
Universidade de Santiago de Compostela–Master de Acupunctura
Sociedade Portuguesa Médica de Acupunctura (SPMA)
Ordem dos Médicos
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REUNIõES CIENtíFICAS

21 Julho Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Gastrenterologia

19 e 20 Setembro Curso de 
Suporte de Vida Avançado 

20 Setembro Conferência “O 
Papel das Ordens Profissionais”

26 Setembro Plenário dos 
Conselhos Regionais 

27 Setembro Reunião da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
Geral 

29 Setembro Reunião do CR 
Norte

ACtIVIDADES DE CULtURA 
E LAzER

Exposições:

01 de Agosto a 15 de Agosto 
Exposição de Pintura de Cláudia 
Mota Pereira [Corredores]

19 de Agosto a 30 de Agosto 
Exposição de Pintura de 
Margarida Lima [Corredores e 
Paredes do Bar]

15 de Setembro a 26 de 
Setembro Exposição de 
Pintura de Cândido Armengol 
[Corredores e Paredes do Bar]

Conferência: «Sexualidade e Medicina»
Dr. allen Gomes 
auditório do Hospital São Marcos - Braga.

1º Rally Paper
Um grande sucesso: cerca de 70 participantes em 
17 viaturas/equipas.

SECÇaO DISTRITaL DE BRaGa

Aconteceu… Vai acontecer…

Contactos: OM Braga – 253613327 • ordemedicosbraga@gmail.com

pelo Doutor antónio Júlio Trigueiros, SJ 

Caros Colegas:
queremos convidar todos os que tratam doentes 
oncológicos: Oncologistas, Internistas e Nefrologistas 
a participar nesta reunião. O programa escolhido é 
o reflexo da nossa actividade diária, sendo os dois 
principais temas em discussão a nefrotoxicidade dos 
citostáticos e as complicações do mieloma múltiplo. 
propomo-nos rever conceitos e abordar as novas 
estratégias terapêuticas. Esperamos contribuir para a 
formação específica nesta área da Medicina. 
até Outubro!
     Alfredo Loureiro

IPO-Porto 
(auditório principal)
R. Dr. antónio Bernardino de almeida 
4200-072 porto

18 de Outubro de 2008

ORGANIzAçãO: SERVIÇO DE NEFROLOGIa IpO - pORTO | COMISSãO ORGANIzADORA: alfredo Loureiro · ana paiva · Jorge Baldaia · José Maximino · paulo Santos · Sandra Silva

Rim
na Doença
Oncológica

I Simposium

Programa Provisório:
NEFROTOxICIDaDE DOS CITOSTáTICOS

- alterações electrolíticas

- Insuficiência renal aguda

- Hipercalcemia

- Gamapatia Monoclonal de Significado Indeterminado

MIELOMa MúLTIpLO

- Estadiamento e factores de prognóstico

- Tratamento

COMpLICaÇõES RENaIS DO MIELOMa MúLTIpLO

- Rim de Mieloma

- abordagem do doente com disfunção renal

- Novas estratégias de diálise

31 de Maio de 2008

12 de Junho de 2008

“barcelos
 – uma visita à sua história e ao

 seu património artístico” 

Conferência: 

LOCAL: biblioteca Municipal de barcelos 
DAtA: 10 de Novembro de 2008 pelas 21,30 horas

Telas de Isabel Chaves de Castro. 
VI Edição de «artemédica». CCC, Julho de 2008.
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aCORDaDOS COM a SRNOM
A SRNOM TEM vINDO A ACORDAR COM DIvERSAS EMPRESAS DESCONTOS NOS SEuS PRODuTOS E SERvIçOS. NA SEquêNCIA DAS LISTAS quE 

TêM vINDO A SER PubLICADAS (vER NúMEROS ANTERIORES DESTA REvISTA), SEGuE uMA LISTAGEM DE NOvAS EMPRESAS ADERENTES, E AL-

GuMAS ACTuALIzAçõES, COM OS RESPECTIvOS CONTACTOS E TAxAS DE DESCONTO ACORDADAS.
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HOtéIS

grupo de Hotéis BELVER
Porto - Curia- Lisboa
Telf. 228348660 ∙ Fax 228348669
www.belverhotels.com 
Desconto especiais
(sobre os preços De balcão)

Hesperia La toja thermal Spa*****
Isla De La Toja, Pontevedra 
Telf. 0034 986730050
Fax 0034986731201
hotel@granhotelhesperia-latoja.com
Época alta (Desc. 10%)
Época MÉDia (Desc. 15%)
Época baixa (Desc. 20%)

Hotel D. Luís*** 
Santa Clara 3040-091, Coimbra
Telf. 239802120 - Fax 239445196
www.hoteldluis.pt
inforMações ao balcão

Hotel Avenida Palace*****
Rua 1 de Dezembro, 123
1200-359 Lisboa
Telf. 213218100 - Fax 213422884
reservas@hotelavenidapalace.pt
Descontos especiais
(sobre os preços De balcão)

Hotel Santana****
Monte de Santana, Azurara
Vila do Conde
Telf. 252640460
geral@santanahotel.net
Descontos especiais
(sobre os preços De balcão)

Hotel Convento D’Alter****
Rua de St. António, 23
Alter do Chão
Telf. 245619120 - Fax 245619129
www.conventodalter.com.pt
Desconto De 20%
(sobre os preços De balcão)

grupo de Hotéis D’Ajuda****
Rua Nova Vale D’Ajuda,
9000-720 Funchal
Telf. 291708000 - Fax 291708001
www.hoteisajuda.com
Desconto especiais
(sobre os preços De balcão)

Porto Palácio 
Congress Hotel & Spa*****
Av. Boavista, 1269
4100-130 Porto
Telf. 226086600 - Fax 226091467
www.hotelportopalacio.com
conDições e tarifas especiais

AUtOMOVéIS

Europcar 
Frota Variada, Serviço 24h de assistência
Portugal Continental
apoio.clientes@europcar.com
tarifas especiais

LIVRARIA

Porto Editora, Lda
• Rua da Fábrica, n.º 90 Porto
 Desconto 10% (eM livros, artigos De 
papelaria e Material De escritório)

• Prç. D. Filipa de Lencastre, n.º 42 Porto
Desconto 10% (eM livros, artigos De 
papelaria e Material De escritório)

• Av. Almirante Gago Coutinho, 
59-D, Lisboa
Desconto 10% (só coMercializa livros)

ANIMAÇãO CULtURAL

Mais gente Menos gente
Serviços Culturais – animação - Eventos 
Guimarães
Telem. 916616885
www.maisgentemenosgente.com 
serviços Diversos

OUtROS

Corpo e Alma
Serviços de apoio Domiciliário
Rua de Silva Porto, 265 R/C
4250-472 Porto
Tel. 228313376
www.corpoealma.pt

Hacenstetic
Clínica de Medicina Estética
Rua Júlio Dinis 206 - 7º Esq. 
4050-318 Porto 
Tel. 226098304
Descontos especiais

tetra Health Club
Rua Domingues Sequeira, 224 C 
Porto 
Tel. 228305842
Descontos especiais

Holmes Place
Health Club
Avenida da Boavista, Porto
Tel. 966067715
Descontos especiais

 Portodouro
Cruzeiros e Circuitos Turísticos
Praceta D. Nuno Álvares Pereira, 20
3º Sala CN, Matosinhos 
Tel. 229389933
www.portodouro.com
conDições especiais

aLOJaMENTO/HaBITaÇÃO
CENTRO DE CULTURa E CONGRESSOS Da SRNOM

O Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do 
Norte da OM tem disponíveis apartamentos para ocupação, 
nos termos do regulamento “Alojamento Precário e/ou 
habitação vitalícia”.

Cada apartamento é constituído por sala, quarto, quarto de 
banho, kitchnette, arrumos na cave e lugar de garagem. Todos 
estão devidamente mobilados e equipados para 2 pessoas.

ALOJAMENTO PRECáRIO (mensalidade): 540€ (água, aquecimento central, 
máquinas de lavar e secar roupa incluídas).
hAbITAçãO vITALíCIA: 84.800€


