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DESTAQUE
CICLO DE 
CONFERÊNCIAS  
“O NORTE DA SAÚDE  
O último trimestre do ano contou 
com mais duas sessões do 3º 
Ciclo de Conferências “O Norte 
da Saúde”. A 31 de outubro, em 
Vila Real, foram discutidos temas 
como a partidarização da gestão 
hospitalar e a articulação entre 
os cuidados de saúde primários 
e os hospitais. Já no Porto, no dia 
14 de outubro, a SRNOM recebeu 
dois gestores hospitalares para 
falar sobre o mapa hospitalar 
e a contratualização com a 
instituições. Esta iniciativa do 
CRNOM tem chamado muitos 
médicos à discussão destas 
temáticas nas sub-regiões do 
norte do país, promovendo a 
descentralização. pág. 10
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DESTAQUE
ELEIÇÕES OM
TRIÉNIO 2020-2022  
No passado dia 16 de janeiro, os 
médicos de todo o país foram 
chamados a participar na eleição 
dos órgãos sociais da Ordem dos 
Médicos para o triénio 2020-2022 . 

Sob o lema, “Afirmar a Medicina 
em que acreditamos. Dignificar 
os médicos e o ato médico. Pelos 
doentes” António Araújo foi 
reconduzido na presidência do 
Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos.

Miguel Guimarães, antigo 
presidente do CRNOM,  também 
se viu reeleito para novo mandato 
como bastonário da OM. pág. 6

JURAMENTO DE 
HIPÓCRATES 2019  
Nos dias 24 e 28 de novembro, 
o Coliseu do Porto e o Altice 
Fórum Braga abriram as suas 
portas para receber os jovens 
médicos. As cerimónias do 
Juramento de Hipócrates 
2019 marcaram o fim de um 
ciclo e o início de outro para 
cerca de 600 novos médicos 
e assinalaram o concretizar de 
um sonho. Apesar dos tempos 
de incerteza, a classe médica 
jurou honrar a profissão e a vida 
humana mas também exigiu 
respeito por esta que, mais do 
que um ofício, é uma missão de 
vida. pág. 18

18

CICLO DE 
CONFERÊNCIAS  
“ÀS SEXTAS NA  ORDEM”
No último trimestre de 2019, a 
iniciativa “Às Sextas na Ordem” 
levou a debate dois novos temas 
que atraíram muitos médicos 
à SRNOM: “Morte: termos e 
conceitos”, com a participação de 
António Carneiro e Vítor Tedim 
Cruz;  “Certificação e Qualidade 
Clínica” com Fernando Ferreira e 
Estela Ramos. pág. 34
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66
NATAL NA ORDEM  
As festas de Natal são já uma 
tradição na SRNOM, com o 
número de participantes a 
aumentar ano após ano. Música, 
dança, surpresas e muita 
animação fizeram as delícias dos 
mais novos no Porto, Braga, Viana 
do Castelo e Vila Real. pág. 66



   ARTIGOS

 16 A relação médico-doente não é 
uma retórica moralista: é uma 
preocupação humanista sobre 
a saúde de ambas as partes 

  Por Jaime Milheiro

  NOTÍCIAS

  
 18 Cerimónias do Juramento 

de Hipócrates 
  Partilham todos a mesma paixão 

e estas cerimónias marcam o fim 
de um ciclo e o início de outro. 
Nos dias 24 e 28 de novembro, o 
Coliseu do Porto e o Altice Fórum 
Braga abriram as suas portas 
para receber os jovens médicos 

  
 34 Ciclo de conferências  

«Às Sextas na Ordem»
  “Morte: termos e conceitos”, com 

António Carneiro e Vítor Tedim 
Cruz,  e “Certificação e Qualidade 
Clínica”, com Fernando Ferreira 
e Estela Ramos, foram os temas 
do último trimestre de 2019 

  
 38 Ciclo de Conferências 

SRNOM/APAH 
  “Informática no Hospital” foi o 

tema da palestra realizada a 7 
de novembro, inserida no ciclo 
“Medicina e Administração 
de Serviços de Saúde” 

  
 40 Assembleia Regional do Norte 
  Plano de Atividades e Orçamento 

para 2020 mereceu aprovação 
unânime com “sensação 
de dever cumprido”

 04 EDITORIAL
  António Araújo,  

Presidente do CRNOM 
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Triénio	2020-2022

  
 06 O dia 16 de janeiro foi dia de eleições 

para os órgãos sociais da Ordem 
dos Médicos, triénio 2020/22. 
António Araújo foi reconduzido 
como presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos e Miguel Guimarães 
como bastonário da OM

  DESTAQUE:
	 	 CICLO	DE	CONFERÊNCIAS	

«O	NORTE	DA	SAÚDE»

  
 10 O último trimestre de 2019 contou 

com mais duas sessões do 3º Ciclo 
de Conferências “O Norte da Saúde”: 
partidarização da gestão hospitalar 
e articulação entre cuidados de 
saúde primários e hospitais, a 31 
de outubro, em Vila Real; mapa 
hospitalar e contratualização, no 
dia 14 de outubro, na SRNOM, 
foram os temas em debate

  TRIBUNA DO CRN

  
 14 Pactos de permanência no SNS 
  Comunicado do Conselho 

Nacional do Médico Interno

 14 “O parecer e o ser”
  Artigo de opinião do 

Prof.  António Araújo, no JN

 15 “Um mundo que cuide dos 
familiares doentes”

  Artigo de opinião do Prof.  António 
Araújo, no Correio da Manhã

 15 Presença da SRNOM na 
Comunicação Social

  Destaques de outras intervenções 
sobre temas da atualidade 
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 42 Transumanismo 
  A 15 de novembro, a SRNOM acolheu 

conferência onde se debateu 
ciência, tecnologia e humanismo 

 44 Reunião com Oncologistas
  A Ordem dos Médicos reuniu com 

oncologistas do Norte para discutir 
formas de melhorar o acesso dos 
doentes a medicamentos inovadores

   
 46 “Tecnologia e Humanidade”
  Em duas palestras, a 3 de outubro e 

13 de novembro, Fernando Medeiros 
Paiva apresentou na SRNOM os 
grandes avanços científicos e 
tecnológicos do passado até à 
atualidade, e perspetivou o futuro

  
 50 Erradicação Mundial da Pólio
  Dia Mundial de Combate à 

Poliomielite assinalado com debate 
na SRNOM, no dia 24 de outubro

  
 52 Congresso Internacional 

de Cuidados de Saúde 
Centrados nas Pessoas

  Numa iniciativa conjunta do CRNOM 
com a Associação para a Segurança 
dos Doentes e a European Society for 
Person Centered Healthcare, nos dias 
17 e 18 de outubro, na SRNOM, falou-
se de “uma nova maneira de pensar e 
atuar na prática clínica, tendo sempre 
presente que os doentes são pessoas” 

   
 54 Novos Órgãos Sociais 

da AEFMUP 2020
  Nuno de Barros Ferreira foi 

reeleito presidente, com 
uma equipa renovada

 56 I Jornadas da Qualidade
  “Uma Visão sobre a Qualidade 

na Saúde” foi o tema do evento 
organizado pelo Hospital da Senhora 
da Oliveira, em Guimarães, no 
dia 15 de novembro, Dia Mundial 
da Qualidade. António Araújo foi 
um dos oradores convidados

 58 XIV Congresso AEFFUP
  Num evento subordinado ao 

tema  “A Profissão Farmacêutica 
para o Cidadão”, António 
Araújo falou aos jovens futuros 
farmacêuticos sobre “O cidadão 
no centro do sistema de saúde” 

 60 X Congresso Nacional e 
VII Congresso Ibérico de 
Cirurgia de Obesidade e 
Doenças Metabólicas

  Grande encontro de cirurgiões 
dedicados à cirurgia bariátrica 
realizou-se em Vila Nova de Gaia 
nos dias 3 e 4 de outubro

 61 10 anos do Programa 
Doutoral em Ciências da 
Enfermagem no ICBAS

  Presidente do CRNOM  marcou 
presença em sessão que serviu 
também para homenagear o 
Professor Nuno Grande

   
 62 SKY Meeting 
  2ª edição da iniciativa da 

AEFMUP prestou homenagem a 
Amadeu Pimenta e centrou-se 
nos procedimentos cirúrgicos 
de mínima invasão

  
 64 Jantar Anual do Fórum 

de Enólogos
  Médicos inscritos no Clube de Vinhos 

Nortemédico juntaram-se à iniciativa, 
no dia 16 de novembro, em Braga 

      
 66 Natal na Ordem
  As festas de Natal são já uma 

tradição na SRNOM. Música, dança, 
surpresas e muita animação fizeram 
as delícias dos mais novos no Porto, 
Braga, Viana do Castelo e Vila Real  

  CULTURA

  
 70 Porto Revisitado
  Os últimos dois percursos de 2019 

foram marcados pelas histórias do 
Mosteiro e Igreja de Leça do Balio 
e por monumentos que ligam a 
Invicta às celebrações natalícias 

  
 74 10.º Ciclo de Cinema 
  “Lentes Oraculares” foi a temática 

escolhida por António Vieira Lopes 
para mais um ciclo, com sete filmes

 77 Value-Based Radiology
  Livro de Carlos Francisco 

Silva foi apresentado na 
SRNOM a 5 de dezembro 

 78 Exposição de pintura 
de José Branco

  “A Semântica do Meu Olhar” 
esteve patente na SRNOM 
de 4 a 18 de outubro 

 79 “... de Par em Par”
  Projeto “Fotografia no Feminino” 

reuniu o trabalho de 11 artistas 
para uma exposição na SRNOM, 
de 8 a 22 de novembro

 80 Exposição de Rogério 
Abreu e Rafael Cerdá

  Onde para o tempo?” e “Ritmo, gestor 
e cor” deram nome às mostras de 
escultura e pintura de dois artistas 
que “veem a arte de forma conivente”

  LEGISLAÇÃO 

  
 82 Diplomas mais relevantes 

publicados no quarto 
trimestre de 2019

  INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 

 86 Atividades na Sub-Região 
de Viana do Castelo

 87 Agenda do Centro de 
Cultura e Congressos

 88 Benefícios Sociais
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A falta de respeito e a 
desigualdade da justiça

1. As instituições valem pelo prestígio 
que conseguem angariar. Os profissio-
nais de qualquer sector são reconhecidos 
pela qualidade dos actos que praticam e 
pelo respeito que a população lhes tem. 
É assim, por exemplo, com os juízes, os 
polícias, os professores ou os médicos. 
Todos estes gostariam de ter boas con-
dições de trabalho e de segurança, para 
poderem exercer a sua profissão da me-
lhor forma, de se sentirem acarinhados 
pelos cidadãos e de poderem concretizar 
os seus projectos profissionais. Uma so-
ciedade que não proteja esses profissio-
nais e que não tenha um sistema judicial 
que funcione em tempo útil e que seja 
igual para todos, é uma 
sociedade doente, que a 
prazo estará condenada 
a definhar nos seus va-
lores essenciais (morais, 
sociais e éticos) e na sua 
democracia.

Tem-se observado ulti-
mamente um crescendo 
de agressividade, física 
e verbal, para com os 
médicos e professores, 
que tem culminado em 
agressões físicas a vários 
profissionais de saúde, 
nomeadamente a médi-
cos, em diversos contex-
tos além do serviço de 
urgência. Mais grave é a 
sensação de impunidade, 
que os agressores, e da 
falta de justiça, que os 
agredidos, sentem. Pior, só a ausência de 
rápido apoio explícito e presencial do go-
verno e do Presidente da República aos 
agredidos e a condenação assertiva dos 
agressores. Pior, só ouvir uma Ministra 
da Saúde vir a público desculpabilizar os 
agressores, porque “a maioria das agres-
sões são verbais”. Pior, só observar a di-

ferença de actuação da justiça quando 
se trata dos profissionais de saúde, em 
que até raramente identificam os agres-
sores e estes são tratados com ligeireza 
e sempre com múltiplas atenuantes, ou 
quando se trata dos juízes, que dão voz 
de prisão imediata. 

É evidente que uma polícia fragilizada 
e uma justiça inoperacional facilitam e 
incentivam estes ataques injustificados. 
Temos assistido e bem a um aumento 
da condenação da violência doméstica, e 
será fulcral que se agravem, também, as 
sentenças relativamente à violência nos 
locais de trabalho. No caso das agressões 

a profissionais de saúde, a 
lei deveria considerar estes 
actos como crimes públicos 
e tratá-los como tal. Não é 
admissível que uma socie-
dade deixe ir incólume os 
agressores, que banalize 
estes acontecimentos e que, 
por exemplo, continue a ga-
rantir rendimentos sociais 
a quem não cumpre os mais 
elementares preceitos so-
ciais de respeito e de com-
portamento. Não é admissí-
vel que uma sociedade não 
proteja os agredidos, por 
exemplo com a deslocação 
do agressor para outro cen-
tro de saúde ou a facilitação 
da mobilidade do agredido.

A sociedade portuguesa 
está mal nesta matéria e o 

governo, com a sua inércia, tem incen-
tivado este tipo de actos, sempre injus-
tificáveis numa sociedade que se quer 
moderna.

2. No passado dia 16 completou-se o acto 
eleitoral para os corpos dirigentes da Or-
dem dos Médicos, para o triénio 2020 a 
2022.ed

ito
ria
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António Araújo
Presidente do CRNOM

Tem-se 
observado 

ultimamente um 
crescendo de 
agressividade, física 
e verbal, para com os 
médicos e professores, 
que tem culminado 
em agressões físicas a 
vários profissionais de 
saúde, nomeadamente a 
médicos (…) No caso das 
agressões a profissionais 
de saúde, a lei deveria 
considerar estes actos 
como crimes públicos e 
tratá-los como tal. 



Não podemos deixar de nos congratu-
larmos pela massiva votação verificada, 
a que o voto electrónico possivelmente 
não foi alheio, e que se revelou na maior 
votação de sempre, quer em termos ab-
solutos quer percentuais.

Foi explícito o voto de confiança que os 
médicos depositaram nas listas que ele-
geram, o que traduz a certeza de que, 
cada vez mais, se revêem nas posições 
que esses dirigentes tomaram ao longo 
do último mandato e que a Ordem dos 
Médicos representa efectivamente todos 
os médicos.

Para nós acarreta a responsabilidade 
acrescida de tentar responder a todos os 
anseios dos nossos colegas, de lutar para 
a melhoria da qualidade de formação 
pré e pós-graduada, dos actos que diaria-
mente praticamos, das condições de tra-
balho, do Serviço Nacional de Saúde e da 
saúde dos cidadãos.

Esperamos estar à altura dessa con-
fiança em nós depositada e apenas po-
demos prometer que iremos exercer os 
cargos para que fomos eleitos com tena-
cidade, perseverança e honestidade.

António Araújo
Presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos

5

Foi explícito o voto de 
confiança que os médicos 

depositaram nas listas que elegeram 
e que traduz a certeza de que, cada 
vez mais, se reveem nas posições que 
esses dirigentes têm tomado ao longo 
do último mandato e que a Ordem dos 
Médicos representa efectivamente 
todos os médicos.

TRIÉNIO 2020-2022

Bastonário Conselho Superior Assembleia de 
Representantes

Sug-região Inscritos Votantes % Votação Miguel 
Guimarães B N Lista A B N Lista A B N

Braga 3520 1238 35,2% 1184 54 0 1143 94 0 1138 99 0

Bragança 378 128 33,9% 116 10 0 116 11 0 112 15 1

Porto 14609 5279 36,1% 5019 258 2 4898 372 6 4892 381 3

Viana do 
Castelo 901 341 37,8% 321 20 0 317 24 0 319 22 0

Vila Real 882 306 34,7% 296 9 0 291 15 0 287 19 0

Total 20290 7292 35,9% 6936 351 2 6765 516 6 6748 536 4

95,1% 92,8% 92,5%

Mesa Assembleia 
Regional Conselho Regional Conselho Fiscal Conselho 

Disciplinar

Sug-regiao Inscritos Votantes % Votação Lista A B N Lista A B N Lista A B N Lista A B N

Braga 3520 1237 35,1% 1140 97 0 1133 104 0 1134 103 0 1126 111 0

Bragança 378 127 33,6% 115 12 0 116 11 0 114 13 0 116 11 0

Porto 14609 5275 36,1% 4861 409 5 4847 420 5 4855 413 5 4835 432 5

Viana do 
Castelo 901 341 37,8% 317 24 0 318 23 0 317 24 0 319 22 0

Vila Real 882 306 34,7% 287 19 0 289 17 0 286 20 0 286 20 0

Total 20290 7286 35,9% 6720 561 5 6703 575 5 6706 573 5 6682 596 5

92,2% 7,7% 0,1% 92,0% 7,9% 0,1% 92,1% 7,9% 0,1% 91,7% 8,2% 0,1%

20.290 inscritos

35,9 % votantes

Órgãos 
Nacionais

Órgãos 
Regionais
Norte

Órgãos 
Sub-Regionais
Norte

Eleições OM

Resultados* – Região Norte

Mesa Assembleia 
Sub-Regional Conselho Sub-Regional

Sug-regiao Inscritos Votantes % Votação Lista A B N Lista A B N

Braga 3520 1236 35,1% 1122
(90,8%) 114 0 1123

(90,8%) 113 0

Bragança 378 127 33,6% 111
(87,4%) 16 0 113

(89,0%) 14 0

Porto 14609 5276 36,1% 4850
(91,9%) 422 4 4818

(91,3%) 443 4

Viana do 
Castelo 901 341 37,8% 318

(93,2%) 23 0 318
(93,2%) 23 0

Vila Real 882 306 34,7% 285
(93,1%) 20 1 281

(91,8%) 24 1

B = votos brancos; N = votos nulos*Resultados provisórios (art. 28 do Regulamento Eleitoral da OM)



“Afirmar a Medicina em que 
acreditamos. Dignificar os 
médicos e o ato médico. 
Pelos doentes” voltou a 
ser o mote de candidatura 
de António Araújo à 
presidência do Conselho 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(CRNOM). No passado dia 
16 de janeiro, os médicos de 
todo o país foram chamados 
a participar no ato eleitoral 
para o triénio 2020-2022 
e a Lista A, de António 
Araújo, saiu vencedora. 
Miguel Guimarães, 
candidato a bastonário 
da Ordem dos Médicos, 
também foi reeleito. 
Nesta eleição, que incluiu 
todos os órgãos regionais 
do Norte, Centro e Sul, 
Carlos Cortes e Alexandre 
Valentim Lourenço também 
se viram reeleitos para 
um segundo mandato 
à frente dos respetivos 
Conselhos Regionais. As 
eleições escolheram ainda 
os restantes órgãos sociais 
da Ordem dos Médicos, 
incluindo os órgãos sub-
regionais, a Assembleia 
de Representantes e o 
Conselho Superior.
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n BRAGANÇA
No dia 16 de janeiro, a 
«nortemédico» percorreu 
todas as sub-regiões da 
zona norte do país para 
acompanhar o ato eleito-
ral da Ordem dos Médicos. 
Este périplo iniciou-se em 
Bragança, onde a secção 
de voto foi instalada na 
sala de reuniões do serviço 
de Medicina Intensiva da 
Unidade Hospitalar de 
Bragança (ULSNE), na 
qual mais de uma dezena 
de médicos optaram por 
votar presencialmente. 

Num total de cerca de 400 inscritos, em 
que grande parte são jovens médicos 
que não residem nem trabalham nesta 
região, o voto eletrónico foi fundamen-
tal. “Nas últimas eleições, as pessoas 
tinham o estímulo da escolha porque 
havia mais do que um candidato a bas-
tonário e aos conselhos regionais, por 
isso sentiam-se obrigados a participar. 
Desta vez, por serem listas únicas, a 
adesão poderia tender a ser menor, mas 

DESTAQUE: ELEIÇÕES OM • Triénio 2020-2022



com a opção de votarem eletronica-
mente, sem precisarem de se deslocar, 
o número foi similar”, revelou António 
Andrade, presidente do Conselho Sub-
-Regional de Bragança. Numa altura 
em que se vivem grandes dificuldades 
na saúde, principalmente no interior 
do país, com a falta de médicos, a par-
ticipação assume ainda uma maior re-
levância. “É importante que a votação 
seja expressiva, temos que demonstrar 
o nosso apoio neste momento em que a 
nossa classe está a ser bastante agredida 
e ameaçada. A nossa liberdade em ter-
mos de prática clínica está em causa e a 
ser desconsiderada, mas apesar de todas 
as dificuldades fazemos um bom traba-
lho. Os próximos anos vão ser muito di-
fíceis, mas vamos continuar a mostrar a 
nossa força e união, reforçando que não 
vamos desistir e que somos capazes de 
ultrapassar as adversidades”, sublinhou 
Cristiana Batouxas, especialista em 
Medicina Interna e médica presente na 
mesa de voto. 

n VILA REAL
Defender uma medicina de qualidade 
foi um dos tópicos mais repetidos por 
Margarida Faria, presidente do Conse-
lho Sub-Regional de Vila Real, ao longo 
deste processo eleitoral. “O ato eleito-
ral destina-se a eleger os representan-
tes que dirigem a Ordem dos Médicos, 
desde o bastonário a todos os outros ór-
gãos regionais e sub-regionais. Vivem-se 
tempos difíceis que afetam a qualidade 
do exercício da medicina e as condições 
de trabalho, por isso torna-se ainda mais 
importante que tenhamos médicos com 
representatividade para poder defen-
der os nossos interesses e dos doentes e 
defender uma medicina de qualidade”, 
salientou durante a manhã de 16 de ja-
neiro. Ainda sem acesso aos resultados, 
a representante da sub-região mostrou-
-se confiante em relação à adesão dos 

todos conhecemos, que conseguiu co-
locar o nosso país numa posição de re-
conhecimento, e ainda prevenir a fuga 
de jovens especialistas que procuram 
condições de trabalho diferentes”, afir-
mou. Apesar das fragilidades do setor, 
o cirurgião mostrou-se confiante em 
relação ao futuro: “Espera-se uma Or-
dem cada vez mais forte, que mantém 
os princípios que a regem e sempre com 
o mesmo sentido: a defesa do SNS”.

colegas através do voto 
eletrónico para obter 
“uma percentagem sig-
nificativa” de votantes, 
num total de 882 inscri-
tos. Sobre as questões 
que mais preocupam os 
médicos, deixou ainda 
algumas críticas rela-
cionadas com a falta de 
investimento na Saúde: 
“As condições de traba-
lho têm-se degradado e 
começam a verificar-se 
situações que eram im-
pensáveis há uns anos 
atrás, como, por exem-
plo, o facto de vermos 
vagas para especialistas 
sem serem ocupadas. 
Isto significa que os mé-
dicos consideram não 
ter condições atrativas e 
por isso estão a optar por 
outras alternativas, seja 
a medicina privada ou o 
estrangeiro. Estamos a 
falar de médicos jovens, 
que fizeram a sua forma-
ção entre nós e são obri-
gados a procurar outras 
soluções. O Ministério 
da Saúde deve dar aos 
hospitais condições para 
contratarem esses médi-
cos e renovarem os equi-
pamentos”, defendeu Margarida Faria. 
Seguindo a mesma linha, também Antó-
nio Oliveira, candidato a vice-presidente 
do Conselho Sub-Regional de Vila Real 
deixou alguns alertas. “É fundamental 
que os médicos, em todo o país, exerçam 
o seu direito de voto e participem. Um 
voto de confiança nos princípios que nos 
regem, que passa pela manutenção e de-
fesa do Serviço Nacional de Saúde, por 
manter a formação com a qualidade que 

“A maior  
votação de que 
há memória”
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n VIANA DO CASTELO 
Sem desconsiderar o papel e a 
importância do Conselho Sub-
-Regional de Viana do Castelo, 
o presidente Nelson Rodrigues 
destacou a relevância de votar 
“no bastonário e no Conse-
lho Regional do Norte, dada 
a sua elevada intervenção na 
política de saúde nacional”. 
Numa sub-região com cerca 
de 900 médicos inscritos, a via 
eletrónica foi o modo de voto 
predominante, à semelhança 
dos outros locais visitados pela 
«nortemédico». “Quanto maior 
a participação, mais legitima-
dos os órgãos eleitos se sentem, 
tendo mais força perante o po-
der político. Uma das grandes 
bandeiras da Ordem dos Mé-
dicos é dignificar os médicos e 
isso passa por várias questões 
como a defesa da qualidade da 
Medicina, da formação, dos 
doentes e dos médicos, e ainda 
do SNS, que precisa de mais 
recursos humanos e melhores 
equipamentos e condições de 
trabalho. As dificuldades pro-
vocadas pela falta de investi-
mento são cada vez maiores e 
esperamos poder contornar es-
tas fragilidades”, reforçou Nel-
son Rodrigues. O presidente 
da Mesa da Assembleia Sub-
-Regional, que acompanhou o 
ato eleitoral durante todo o dia 
com especial atenção, concor-
dou com esta visão. “Estamos 
a atravessar tempos difíceis e 
a nossa união enquanto classe 
é fundamental para dar repre-
sentatividade e força à Ordem 
dos Médicos nestas eleições. 
Penso que o sentimento dos 
médicos é geral, sabemos que 
o Serviço Nacional de Saúde 

precisa de ser protegido, para lá de 
quaisquer considerações de ordem polí-
tica. Todos os partidos devem dar espe-
cial atenção ao SNS que continua a ser 
uma das conquistas mais importantes 
da revolução. É preciso dar prestígio aos 
médicos, que são afetados pelas instabi-
lidades de todo o sistema”, apelou Jorge 
Veiga Torres. 

n BRAGA
Na sub-região de Braga, num total de 
cerca de 3500 potenciais votantes, até 
meio da tarde do dia 16 de janeiro, ape-
nas 15 médicos tinham votado por cor-
respondência, revelando a expressivi-
dade do voto eletrónico. No entanto, 
Álvaro Pratas Balhau, presidente do 
Conselho Sub-Regional de Braga, reco-
nheceu que “dado o estado de saturação 
e tristeza que invadem os médicos a par-
ticipação poderá ser afetada”, sugerindo 
que uma percentagem de votantes acima 
dos 30% seria já “muito positiva”, neste 
ato eleitoral. Ao fim de 15 anos em dife-
rentes cargos da Ordem dos Médicos, Ál-
varo Pratas Balhau deixa a presidência 
do Conselho Sub-Regional “com o sen-
timento de que fiz tudo o que pude, di-
namizei a região, organizei algumas re-
uniões e eventos para trazer os médicos 
à Sub-Região de Braga da OM, participei 
em cerimónias que me marcaram muito 
pelo seu simbolismo, foi muito gratifi-
cante. Agora é tempo de passar a pasta 
aos colegas mais jovens para continua-
rem a fazer um bom trabalho”, esclare-
ceu. E é com esse propósito de dar conti-
nuidade ao trabalho realizado mas com 
uma “dinâmica nova e diferente, voltada 
para as preocupações do futuro e para 
os desafios que irão chegar”, que André 
Santos Luís se candidata a esta sub-re-
gião. Com uma experiência acumulada 
enquanto vogal do CRNOM, o candidato 
aceitou o desafio e enumerou algumas 
linhas de ação para este triénio 2020-
2022 já bem definidas. “Pretendemos 
organizar de forma efetiva os serviços 
administrativos. O Balcão Único Virtual 
facilitou muito, mas também queremos 
que as pessoas não percam o hábito de 
vir à Ordem e para isso temos que criar 
condições, porque só assim discutem 
os problemas médicos, se envolvem e 
tomam posições pela união da classe. 
Queremos manter e desenvolver a ati-
vidade cultural da sub-região de Braga, 
tal como a atividade política médica do 
distrito, participando ativamente. Para 
este triénio temos ainda o objetivo de 
implementar as I Jornadas do Internato 
Médico de Braga, em que se irão discutir 
temas transversais, relacionados com a 
parte científica, mas também problemas 
relacionados com a prática médica e po-
líticas de saúde”, adiantou. André Santos 
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Que os números 
sejam superiores 

aos das últimas eleições, 
porque necessitamos 
da motivação da classe 
médica para as lutas que 
vamos travar no futuro”
André Luís



Luís mostrou-se confiante 
em relação à participação 
dos médicos no ato eleito-
ral e afirmou acreditar “que 
os números sejam superio-
res aos das últimas eleições, 
porque necessitamos da 
motivação da classe médica 
para as lutas que vamos tra-
var no futuro”. Com o intuito 
de ver a Ordem dos Médicos 
marcar uma posição, o can-
didato assume que “o SNS e 
a forma como os médicos se 
têm aguentado é um tema preocupante e 
a sub-região de Braga, apesar de ter um 
papel mais limitado em termos de inter-
venção, pretende acompanhar os proble-
mas dos médicos do distrito. Espero que 
consigamos ter força para combater as 
más políticas de saúde, principalmente 
a forma como o Governo e a Ministra da 
Saúde nos têm tratado nos últimos tem-
pos”, concluiu. 

n PORTO
Já na sede da Secção Re-
gional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SR-
NOM) aproximava-se a 
hora de fecho das urnas 
aquando da visita da 
«nortemédico». A can-
didata à presidência da 
sub-região do Porto expli-
cou o motivo da sua can-
didatura como uma “mis-
são” de trabalhar em prol 
do futuro da profissão, 
face aos desafios que se 
impõem. “Os principais 
objetivos são dignificar a 
profissão médica, salva-
guardar a qualidade da 
formação dos médicos e 
defender o futuro da pro-
fissão, nomeadamente no 
que diz respeito à forma-
ção e às condições no dia-
-a-dia. Sempre tendo em 
vista a defesa dos doentes 
e do Serviço Nacional de 
Saúde, que é um dos pi-
lares fundamentais para 
os profissionais de saúde 
na prática médica diá-

ria”, explicou Dalila Veiga. Para a vogal 
do CRNOM, o facto de haver uma lista 
única não deve ser um fator dissuasor 
de uma participação massiva dos mais 
de 14 mil inscritos nesta sub-região, 
“porque é essa adesão que legitima esta 
lista, que pretende representar todos os 
médicos e trabalhar na defesa dos seus 
principais interesses”. Consciente das 

adversidades e ameaças que afetam a 
saúde em Portugal, Dalila Veiga disse 
esperar, nestes três anos, “colaborar 
para resolver os principais problemas 
que os médicos enfrentam, bem como 
melhorar as condições de trabalho, va-
lorizar e respeitar a profissão e exercer 
de uma forma digna a nossa principal 
missão: cuidar e curar doentes”. 

VOTO ELETRÓNICO E  
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

António Araújo, presidente do CRNOM, 
voltou a candidatar-se a um novo man-
dato com o mesmo lema: “Afirmar a 
Medicina em que acreditamos. Digni-
ficar os médicos e o ato médico. Pelos 
doentes”. Para o dirigente, esta não é 
uma votação de legitimidade, porque a 
lista é única e portanto irá ganhar. “Hoje 
trata-se de uma questão de representa-
tividade, ou seja, queremos ter uma vo-
tação expressiva e que mostre que os 
médicos se sentem representados pela 
Ordem dos Médicos. Só assim podemos 
ter um outro nível de intervenção, uma 
voz mais ativa para dialogar e discutir 
com a tutela. (…) Ainda não conhecemos 
os resultados, mas sabemos que já ultra-
passamos os números atingidos há três 
anos. Isso é muito bom porque revela 
que os médicos reconhecem o trabalho 
que foi desenvolvido ao longo destes 
anos e que confiam no nosso trabalho in-
tenso na defesa dos seus interesses”, es-
clareceu António Araújo. Nesta que foi 
a “maior votação de que há memória”, o 
presidente do CRNOM reconheceu que 
o número de médicos também aumen-
tou, sendo que, só na região norte, se 
conta com mais de 20 mil potenciais vo-
tantes. Orgulhoso por ver concretizada 
a promessa feita há três anos atrás, com 
a implementação do voto eletrónico, 
António Araújo reconhece ainda que 
“muito mais importante que a forma de 
votar” é a política de proximidade se-
guida, que incrementa a participação. 
“Ao longo da campanha eleitoral e das 
visitas que fomos fazendo às várias uni-
dades de saúde do norte do país, verifi-
camos que o contacto pessoal que man-
temos com os colegas e as informações 
que nos vão transmitindo, revelam a 
confiança na Ordem dos Médicos”. n
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Queremos 
ter uma 

votação expressiva 
e que mostre que os 
médicos se sentem 
representados pela 
OM. Só assim 
podemos ter uma 
voz mais ativa para 
dialogar e discutir 
com a tutela”
António Araújo



O último trimestre do ano 
contou com mais duas sessões 
do 3º Ciclo de Conferências 
“O Norte da Saúde”. A 31 de 
outubro, em Vila Real, foram 
discutidos temas como a 
partidarização da gestão 
hospitalar e a articulação 
entre os cuidados de saúde 
primários e os hospitais. Já no 
Porto, no dia 14 de outubro, 
a SRNOM recebeu dois 
gestores hospitalares para 
falar sobre o mapa hospitalar 
e a contratualização com a 
instituições.

lização faria sentido face às distâncias 
entre unidades do Centro Hospitalar?”, 
particularizando com o Centro Hospi-
talar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD). 

GESTÃO MÉDICA
“Neste sentido, convidámos o Dr. Manuel 
Cunha para ser o orador porque tem sido 
um médico empenhado nos vários pro-
blemas que afetam a saúde e o distrito. 
Tem desenvolvido a sua atividade nos 
hospitais de Chaves e Vila Real, numa 
colaboração e dedicação muito longa. Já 
teve inúmeros cargos de gestão e está 
familiarizado com os temas que iremos 
abordar, entre eles as redes de diferencia-
ção e os circuitos de cuidados dos doen-
tes”, salientou Margarida Faria.
Depois de falar do seu trajeto profissio-
nal, Manuel Cunha continuou a sua in-
tervenção abordando a gestão hospitalar 
de uma forma pragmática: “Exige boa 
vontade e deve procurar responder às ne-
cessidades concretas. É isso que se pede 
à gestão das unidades de saúde: que crie 
instrumentos que permitam aos profis-

31 OUT :: VILA REAL
MANUEL CUNHA

A Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM), 
em colaboração com o Conse-

lho Sub-Regional de Vila Real, organizou 
mais uma edição do ciclo de conferências 
“O Norte da Saúde”. Esta iniciativa, que 
tem trazido vários médicos às sub-regiões 
do Norte do país, vai ao encontro da des-
centralização proposta pelo Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM). “A SRNOM tem procurado 
distribuir o debate sobre temas de saúde, 
promovendo uma descentralização deste 
tipo de iniciativas, e cria a oportunidade 
de se abordarem temas que nos interes-
sam a todos”, contextualizou Margarida 
Faria. A presidente do Conselho Sub-Re-
gional de Vila Real da Ordem dos Mé-
dicos apresentou depois os assuntos que 
iriam a debate,  centrados em três gran-
des questões: “A partidarização da gestão 
hospitalar faz sentido?; Como robustecer 
a articulação entre Cuidados de Saúde 
Primários e Hospitais?; Que contratua-

3.º CICLO DE 
CONFERÊNCIAS
“O NORTE DA 
SAÚDE”
Hospitais:  
Quo vadis?

Repensar o SNS
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



“É necessário 
reorganizar o SNS 
e encontrar um 
financiamento 
adequado às 
necessidades da 
população, tal como 
os cuidados de saúde 
prestados. O SNS é feito 
de pessoas para pessoas. 
Por isso, a maior fatia 
do financiamento diz 
respeito aos recursos 
humanos, que devem 
ser valorizados”
António Araújo
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sionais responder às necessidades das 
populações”. Para o orador convidado, a 
partidarização da gestão hospitalar “não 
faz qualquer sentido”. Depois realçou a 
importância da criação do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS), com o Serviço Mé-
dico à Periferia, e o esforço dos médicos, 
considerados os “heróis do SNS”. Após 
descrever como decisivo o “ambiente de 
entusiasmo” vivido na altura e recordar 
a “gestão totalmente médica” dos centros 
hospitalares, Manuel Cunha comparou 
com a atualidade, exemplificando com 
alguns episódios do CHTMAD. O tam-
bém diretor do serviço de Hematologia 
Clínica desta instituição sustentou que 
“os centros hospitalares têm de se fazer 
de baixo para cima”, ou seja, “têm de ser 
os profissionais de saúde e as populações 

a sentir a sua utilidade” e defendeu uma 
“agregação”, em vez de uma “anexação” 
dos hospitais. Na sua opinião, o modelo 
de gestão está sempre acoplado “àquilo 
que mata o SNS”: o financiamento, “que 
é letal”. “O modelo de financiamento dos 
hospitais é o que destrói este modelo de 
gestão. Porque não estão de acordo com 
os interesses em saúde, esses deveriam 
ser estabelecidos pela saúde pública”, 
acrescentou. Manuel Cunha considera 
a articulação essencial: “principalmente 
nas regiões do interior, penso que era ló-
gico que houvesse uma interligação e ar-
ticulação entre os cuidados de saúde pri-
mários e o hospital”. 

DESESTRUTURAÇÃO DO SNS
O debate estendeu-se à plateia e vários 
colegas defenderam a importância da 
comunicação e da confiança para se al-
cançarem “melhores modelos de gestão 
do financiamento para o SNS” e ainda 
uma participação mais ativa dos médi-
cos. “O sistema não está montado para 
responder aos interesses dos doentes e, 
ao mesmo tempo, da saúde. Acaba por 
bloquear por falta de articulação”, frisou 
Margarida Faria. Também António Oli-
veira, diretor do serviço de Cirurgia Ge-
ral do CHTMAD, e Paulo Avelar, coorde-
nador da Unidade de Patologia Mamária, 
comentaram a articulação dos cuidados 
de saúde primários e hospitalares. Para 
aqueles cirurgiões, a evolução foi “esque-
cida”, não tem existido “interesse” em 
resolver os problemas que enfrentam e 
o “desânimo dos profissionais de saúde” 
é notório. Os exemplos estenderam-se a 
outras unidades de saúde do país, em que 
foi comparada a gestão pública e privada, 
com Lurdes Gandra, secretária do CR-
NOM, também presente na sessão, a con-
siderar que “o SNS está completamente 
desestruturado”. 
“Esta conferência permitiu-me ouvir 
as vossas opiniões e constatar a perple-
xidade que a organização do SNS deixa 
na sociedade portuguesa. (...) A popu-
lação e as suas necessidades mudaram 
radicalmente nestes 40 anos e a doença 
tornou-se extremamente complexa. Por 
outro lado, os anseios dos profissionais 
de saúde também se alteraram bastante. 
Nesta mudança, o Serviço Nacional de 
Saúde não soube acompanhar os tem-
pos e deu-se a desagregação”, interpre-
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tou António Araújo. Para encerrar o 
debate, o presidente do CRNOM re-
velou a preocupação da Ordem dos 
Médicos face aos constrangimentos 
e admitiu ser necessário repensar 
o SNS a três níveis: da organização, 
do financiamento e da gestão. Isto 
associado à literacia da população, 
dado o seu impacto na prevenção da 
doença. “É necessário reorganizar o 
SNS e encontrar um financiamento 
adequado às necessidades da popu-
lação, tal como os cuidados de saúde 
prestados. O SNS é feito de pessoas 
para pessoas. Por isso, a maior fatia 
do financiamento diz respeito aos re-
cursos humanos, que devem ser va-
lorizados. (...) Caso contrário não va-
mos conseguir resolver a situação”, 
concluiu António Araújo. 

14 NOV :: PORTO

FERNANDO ARAÚJO / 
ANTÓNIO TAVEIRA 
GOMES

No dia 14 de novembro, foi a 
vez da Sala Braga do Cen-
tro de Cultura e Congres-

sos da SRNOM receber a quarta e 
última sessão do 3.º Ciclo de Confe-
rências “O Norte da Saúde”. Desta 
vez numa organização conjunta com 
o Conselho Sub-Regional do Porto, 
o CRNOM voltou ao grande assunto 
deste ano – a gestão hospitalar na re-
gião norte – bem como a apostar “na 
abordagem de temas interessantes 
para a prática médica diária”, salien-
tou o presidente do CRNOM, Antó-
nio Araújo, ao apresentar a iniciativa. “O 
mapa hospitalar da área metropolitana 
faz sentido como está definido? A con-
tratualização hospitalar deveria estar li-
gada ao desempenho e resultados? Como 
poderá o país entender a articulação en-
tre oferta hospitalar pública e privada?” 
– foram as questões que se impuseram 
nesta sessão que contou com os oradores 
convidados Fernando Araújo e António 
Taveira Gomes. 

DESAFIOS DO SNS
Com uma apresentação intitulada “SNS 
40 anos. E agora?”, o presidente do Con-

selho de Administração do Centro Hospi-
talar Universitário de São João (CHUSJ) 
utilizou exemplos de capas de jornais que 
marcaram o último ano para abordar te-
mas e ideias de forma irónica. Os cons-
trangimentos económico-financeiros que 
as administrações enfrentam, a falta de 
autonomia na gestão hospitalar, as difi-
culdades infraestruturais, as falhas de 
articulação entre instituições, a questão 
da gestão dos recursos humanos e a di-
ficuldade de captar médicos para o SNS 
foram alguns dos tópicos enunciados. 
Neste sentido, Fernando Araújo apon-
tou os desafios que considera mais rele-

vantes para o SNS nos próximos anos, 
os quais vão desde o envelhecimento da 
população, tido como algo “dramático”, 
até ao papel da saúde pública, “que vai 
trazer mais sustentabilidade ao sistema, 
com maior capacidade de dar qualidade 
de vida aos doentes, apostando na pre-
venção”. Na sua opinião, o utente é hoje 
muito mais informado e exigente, a “so-
lução de saúde está mais próxima dos ci-
dadãos”, a inovação terapêutica terá um 
grande impacto na vida dos doentes e a 
inteligência artificial irá ser “revolucioná-
ria”. A gestão dos recursos humanos e a 
capacidade de fixar médicos mais jovens 



nos problemas e soluções da rede, em 
que existe o fator complementaridade e 
proximidade, é importante para dar uma 
melhor resposta. A reorganização do 
SNS deve ser uma prioridade, tal como a 
captação e conservação dos recursos hu-
manos, com políticas de incentivo, forma-
ção de líderes e trabalho em equipa. (...) E 
finalmente, a equidade, que é a marca do 
SNS, em que devemos recordar as van-
tagens e o sucesso de ter tratado os por-
tugueses por igual”, enumerou Fernando 
Araújo. O presidente do Conselho de Ad-
ministração do CHUSJ terminou a sua 
intervenção com o mote “transformar o 
nosso Serviço Nacional de Doença num 
verdadeiro Serviço Nacional de Saúde”. 

MODELO ULS
António Taveira Gomes, presidente do 
Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), 
mostrou-se em primeiro lugar de acordo 
com as “prioridades e visão para a saúde” 
de Fernando Araújo, e começou por abor-
dar o modelo da ULS de Matosinhos, a 
“mais antiga do país”, com muitas espe-
cificidades e experiência na integração 
de cuidados, o que cria mais “eficiência 
no sistema”, sustentou. “Intervém muito 
mais próximo da comunidade, é um pa-
trocinador da saúde e não apenas uma 
unidade de prestação de cuidados. O foco 
é cada vez mais a promoção da saúde a 
todos os níveis, por isso esta ULS traba-
lha com o município, instituições, esco-
las e outras associações, e tem alcançado 
desenvolvimentos relevantes”, apontou. 
Depois de abordar alguns indicadores de 
saúde, António Taveira Gomes defendeu 
ser necessário apostar na informação, no 
conhecimento e na literacia em saúde 
para que o cidadão “seja o gestor do seu 
estado de saúde”. 
O presidente do CRNOM abriu o debate 
realçando as dificuldades que os hospi-
tais enfrentam, sobre o que pediu um 
primeiro comentário a Ponciano Oli-
veira. Recorrendo a exemplos concre-
tos, o vogal do conselho diretivo da ARS 
Norte analisou a política de saúde e a 
organização dos cuidados, para depois 
se centrar na questão dos recursos hu-
manos. “Olhamos poucas vezes de uma 
forma integrada para a política de recur-
sos humanos. Os profissionais ficam no 
sistema se tiverem condições favoráveis 

para permanecer, pelo contexto criado. 
E procuram o setor privado em busca da 
realização profissional e não por melho-
res condições salariais”, declarou Pon-
ciano Oliveira. 

DEFENDER O SNS
Muitos médicos presentes relataram 
casos com que se deparam no dia a dia 
e levantaram algumas questões sobre a 
formação e as carreiras médicas, conside-
radas o “motor de promoção e valorização 
profissional dos médicos”. Os oradores 
convidados responderam e precisaram 
as suas ideias sobre a sustentabilidade 
do SNS e a autonomia e gestão hospita-
lar, que “deve ser mais equilibrada, com 
melhores resultados para os utentes”, re-
petiu Fernando Araújo. Este “desajusta-
mento” foi também notado por António 
Taveira Gomes que defendeu a organiza-
ção inter-hospitalar com “uma mais-valia 
indiscutível” e decisiva para a sustentabi-
lidade do SNS. Por outro lado, considerou 
existirem “ameaças e alertas significati-
vos”, sendo importante agir para “defen-
der o SNS”. Neste sentido, Jorge Almeida, 
especialista em Cardiologia, deixou um 
apelo à Ordem dos Médicos no sentido de 
se estabelecer um “maior equilíbrio” ao 
falar do SNS. “O SNS está a ser atacado. 
O mais fácil é apontar as dificuldades, 
mas como médicos devemos fazer parte 
da solução e não do problema, realçando 
também o que está bem”, defendeu. Em 
jeito de resposta, António Araújo defen-
deu que a Ordem dos Médicos “tem o 
dever de pugnar pela defesa dos colegas, 
das carreiras médicas e do SNS. E tem 
que apontar o dedo àquilo que está mal, 
enquanto reconhece o que está bem”. 
Depois resumiu os múltiplos problemas 
que afetam o setor da saúde em Portugal, 
quer estruturais quer organizacionais. 
“É necessário repensar a estrutura do 
SNS. Para isso é preciso ter ideias, pro-
jetos e financiamento. (...) É evidente que 
a falta de autonomia das instituições de 
saúde cria graves problemas em termos 
de captação de recursos humanos e até, 
por exemplo, na negociação do preço dos 
medicamentos ou materiais. Uma maior 
autonomia poderia ajudar a rentabilizar 
mais o orçamento disponível para gerir 
os hospitais”, concluiu. n

13

e diferenciados, a sustentabilidade finan-
ceira e a autonomia, a articulação em 
rede e a equidade e acessibilidade foram 
outros tópicos abordados. 
“Além dos desafios, existem transforma-
ções do SNS que eu considero importan-
tes para assegurar o seu futuro. O SNS 
deve ser reinventado, é necessário intro-
duzir mudanças profundas para conse-
guir manter o objetivo inicial. Devemos 
apostar na literacia para que os utentes 
se tornem agentes ativos e possam gerir a 
sua doença e saúde. O envolvimento das 
autarquias, do setor privado e social, das 
farmácias comunitárias e dos cidadãos 

“A reorganização 
do SNS deve ser 
prioridade, tal como a 
captação e conservação 
dos recursos humanos, 
com políticas de 
incentivo, formação 
de líderes e trabalho 
em equipa. (...) E 
finalmente, a equidade, 
que é a marca do SNS”
Fernando Araújo

“O foco é cada vez 
mais a promoção da 
saúde a todos os níveis, 
por isso esta ULS 
(Matosinhos) trabalha 
com o município, 
instituições, escolas 
e outras associações, 
e tem alcançado 
desenvolvimentos 
relevantes”
António Taveira Gomes



https://www.jn.pt/opiniao/convidados/o-parecer-e-o-ser-11639039.html
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‘O PARECER  
E O SER’
ARTIGO DE 
OPINIÃO DO  
PROF.  ANTÓNIO 
ARAÚJO, NO JN
[20 DEZ 2019]

PACTOS DE 
PERMANÊNCIA 
NO SNS 
COMUNICADO DO 
CONSELHO NACIONAL DO 
MÉDICO INTERNO
[16 NOV 2019]

Ser católico deverá ser centrar-se no 
bem-estar do próximo, ser humilde 
e abominar a ganância. Uma escola 

que transporte este substantivo deveria or-
gulhar-se dos seus objetivos basearem-se no 
interesse da sociedade, dos seus cidadãos, 
caracterizar-se pela humildade e filantropia, 
em vez de pretender criar um curso de Me-
dicina a todo o custo. 
Mas Portugal necessita de mais um curso 
de Medicina e, a ser necessário, privado? 
Existe um número considerável de alunos 
portugueses no estrangeiro. Mais um curso 
de Medicina poderia resolver este problema? 
E o que fazer aos cerca de 4000 médicos es-
trangeiros no nosso país?
Portugal tem no Serviço Nacional de Saú-
de apenas 27 mil médicos, pelo que a média 
de 2,7 por mil habitantes é muito abaixo da 
União Europeia. Porque é que o SNS não 
consegue ser apelativo para os médicos?
É evidente que podemos discutir um novo 
curso de Medicina apenas baseado na razão 
entre o número de estudantes e as necessi-
dades do SNS, que podemos, falaciosamen-
te, pretender resolver a saída de alunos para 
cursos no estrangeiro com mais um nacional 
ou politizar a criação de um curso de Medici-
na privado (que levará à abertura de outros). 
Para o cidadão, o importante é a manuten-
ção da confiança na preservação e garantia 
da qualidade na formação, a diminuição da 
taxa de emigração dos jovens médicos e que 
seja privilegiado o seu ingresso no SNS.
Existe, infelizmente, uma enorme diferença 
entre o parecer e o ser. Pena é que algumas 
das instituições mais prestigiadas privile-
giem o primeiro, apenas por ganância e imo-
déstia, esquecendo-se da missão para a qual 
foram criadas: “servir o país... no espírito que 
preside à formação humanista cristã”. Portu-
gal não lhes ficará reconhecido.

António Araújo
Presidente do CRNOM

O Conselho Nacional do Mé-
dico Interno (CNMI) vem 
por este meio reagir às de-

clarações da Sra. Ministra da Saúde 
ao semanário Expresso, segundo as 
quais será “equacionada a celebra-
ção de pactos de permanência no 
SNS” após a conclusão da formação 
especializada (especialidade) dos 
médicos. 
Terminado o curso de Medicina, 
os jovens médicos iniciam o seu 
internato por 1 ano de Formação 
Geral, seguindo-se 4-6 anos de for-
mação na sua Especialidade, perío-
do durante o qual têm um contrato 
de trabalho de 40 horas/semana, 
cumprindo um papel essencial nos 
respetivos serviços. Além de asse-
gurarem funções no internamento, 
consulta, bloco operatório e urgên-
cia, os médicos internos (cerca de ⅓ 
dos médicos do SNS) têm ainda que 
cumprir os objetivos de formação 
previstos para a sua especialidade, 
e que passam pela conciliação da 
frequência de cursos obrigatórios 
suportados pelo próprio médico, da 
elaboração de trabalhos de investi-
gação e do estudo intensivo nas res-
petivas áreas de conhecimento, com 
uma exigente vida clínica e longas 
horas extraordinárias no hospital 
(muitas vezes não remuneradas, to-
talizando não raramente 60 horas 
semanais de trabalho). 
Os médicos internos são, deste 
modo, cruciais ao funcionamento 
do SNS, com especial enfoque nos 
Serviços de Urgência, onde traba-
lham em condições frequentemente 
desumanas, lado a lado com os seus 

Orientadores de Formação, que se 
dedicam, num exercício de altruís-
mo, a transmitir o seu conhecimen-
to aos colegas mais novos sem qual-
quer tipo de remuneração adicional. 
É então evidente que não existe um 
real “investimento” do Estado na 
formação dos médicos internos, mas 
apenas o mero pagamento de traba-
lho efetivamente prestado por estes 
no SNS, trabalho esse que é funda-
mental para continuar a garantir o 
acesso da população a serviços de 
saúde de qualidade. 
Infelizmente, no final do internato, 
muitos recém-especialistas estão 
desgastados pela enorme carga de 
trabalho assistencial, sem pers-
petivas de construção de carreira, 
descrentes pela degradação ine-
xorável do SNS nos últimos anos e 
impedidos de exercer uma Medici-
na de qualidade e que dignifique a 
sua profissão e os cidadãos em prol 
dos quais trabalham. Consequente-
mente, optam por não permanecer 
no SNS e enveredar por percursos 
alternativos mais apelativos e com 
condições de trabalho de acordo 
com a sua diferenciação. 
É com preocupação que assistimos 
ao êxodo de excelentes profissio-
nais do serviço público. Deve ser 
uma prioridade do Ministério da 
Saúde encontrar soluções para cati-
var estes jovens especialistas a per-
manecer no SNS e garantir a sua 
sustentabilidade futura. Não é pela 
imposição autocrática da vincula-
ção obrigatória que se conseguirá 
motivar os profissionais a permane-
cer, mas sim através da garantia de 
condições de trabalho que os façam 
vestir a bata pelo SNS. 
O CNMI manifesta as suas reservas 
em relação aos pactos de permanên-
cia anunciados, solicitando uma cla-
rificação cabal e detalhada das reais 
intenções do Ministério da Saúde 
quanto às medidas para fixação de 
médicos no SNS e respetivas condi-
ções de implementação. 

O Bastonário da Ordem dos Médicos
Miguel Guimarães

A Presidente do CNMI
Catarina Perry da Câmara



PRESENÇA  
DA SRNOM NA 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
DESTAQUES 
DE OUTRAS 
INTERVENÇÕES SOBRE 
TEMAS DA ATUALIDADE

n JURAMENTO DE 
HIPÓCRATES

  RTP [2019.11.24]
Intervenções do 
Presidente do Conselho 
Regional do Norte da 

Ordem dos Médico e do Bastonário 
no âmbito da Cerimónia do Juramento 
de Hipócrates 2019, sobre a a 
falta de vagas para a formação de 
especialistas. 
António Araújo – “Nós temos que ter 
um número de vagas das faculdades 
ajustadas às necessidades do país 
e às vagas disponíveis para as 
especialidades. Temos vagas a mais 
nas faculdades, o grande problema 
é que as faculdades também estão 
dependentes dessas mesmas vagas 
no financiamento”
https://www.facebook.com/nortemedico/
videos/3478627818844323/ 

n AMARRAR MÉDICOS 
AO SNS É “ERRO QUE 
PODE TER CUSTOS 
IMPREVISÍVEIS”  

  RENASCENÇA 
[2018.01.07]
«A ausência de Marta 
Temido foi entendida 

como um sinal de “desinteresse” e 
“desprezo” pelos jovens médicos. As 
palavras de António Araújo, presidente 
do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, arrancaram uma 
onda de aplausos entre as centenas 
de médicos, familiares e amigos que 
rumaram ao Coliseu do Porto para 
o juramento solene dos jovens que 
concluíram o curso de Medicina e 
agora iniciam a vida profissional. (...) 
António Araújo acusou-a de “nada 
fazer” pelo SNS, criticou-a pela 
“postura de agressividade para com 
os médicos” e pela ideia “populista” de 
querer obrigar os recém-especialistas 
a permanecer no SNS.»
https://cisn.co/30tTK8z

O SNS e o Estado 
têm de apostar nas 
unidades de cuidados 

continuados e paliativos, têm 
de reforçar e proteger o papel 
dos cuidadores informais, têm 
de disponibilizar cuidados de 
saúde, particularmente no final 
de vida.

https://cisn.co/39L9sAr

‘UM MUNDO 
QUE CUIDE DOS 
FAMILIARES 
DOENTES ’
ARTIGO DE OPINIÃO DO  
PROF.  ANTÓNIO ARAÚJO, NO 
CORREIO DA MANHÃ
[24 DEZ 2019]

NO NOSSO DIA A DIA, TEMOS A 
OBRIGAÇÃO DE CELEBRAR A VIDA E 
NÃO PUGNAR PELA MORTE

No Natal celebra-se a vida, o nas-
cimento de Cristo... E no resto 
do ano? Portugal tem vivido 

tempos muito preocupantes a nível da 
saúde. A população tem envelhecido e, 
pior, vive os seus últimos anos de vida 
com muito pouca qualidade, por múlti-
plas comorbilidades e poucos apoios. No 
entanto, o seu grau de literacia, embora 
baixo, aumentou e o seu grau de exigên-
cia, até pelo atual fácil acesso a informa-
ção, sofreu um incremento assinalável. 
Mas o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
não se atualizou, tem uma divida enor-
me e não corresponde minimamente 
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aos anseios dos seus profissionais de 
saúde nem às necessidades dos cida-
dãos. Os hospitais estão continuamen-
te sobrelotados e existe uma enorme 
falta de recursos humanos (particular-
mente na área dos cuidados paliativos 
intra-hospitalares e domiciliários) e 
de unidades de cuidados continuados 
e paliativos. Para piorar o cenário, os 
portugueses são um povo pobre e, no 
seio familiar, os potenciais cuidadores 
são obrigados a trabalhar ambos para 
garantir um sustento adequado, pelo 
que estão muito pouco disponíveis para 
cuidar dos seus familiares mais idosos 
doentes, porque tal equivaleria a despe-
dimento certo e o Estado não protege, de 
todo, esses cuidadores informais. Neste 
panorama, é iníquo falar de liberdade 
individual e de um real poder decisó-
rio sobre a declaração antecipada de 
vontade, vulgo testamento vital, ou de 
eutanásia. Pois não podemos esconder 
o facto de que no final da vida e por essa 
completa ausência de apoio, os idosos 
acabam por se sentir inúteis e um fardo 
para as suas famílias e, quantas vezes, 
desejam terminar a sua vida antecipa-
damente apenas pela depressão que es-
ses sentimentos induzem. Por tudo isso, 
é perverso referendar a eutanásia, sem 
primeiro criar as condições para que os 
cidadãos possam, efetivamente, decidir 
sobre este assunto de uma forma com-
pletamente livre e desprovida desses 
condicionalismos. O SNS e o Estado 
têm de apostar nas unidades de cuida-
dos continuados e paliativos, têm de re-
forçar e proteger o papel dos cuidadores 
informais, têm de disponibilizar cuida-
dos de saúde, particularmente no final 
de vida, que correspondam às necessi-
dades reais. Só após isto estar cumprido 
poderemos livremente discutir sobre a 
eutanásia. Porque, no nosso dia a dia, 
ternos a obrigação de celebrar a vida e 
não pugnar pela morte. Eu gostaria de 
deixar aos meus filhos um Mundo em 
que se respeite e se cuide dos familiares 
doentes, em que se promova a estrutura 
e a felicidade familiar. •

PERFIL: Licenciado pela Universidade do Porto, António 
Araújo é o atual presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos. Especialista em Medicina 
interna e Oncologia, tem-se revelado particularmente 
crítico relativamente ao desinvestimento que tem vindo 
a ser feito no SNS. “O maior desafio da Saúde nos próxi-
mos anos está relacionado com o seu financiamento.”



A RELAÇÃO MÉDICO-DOENTE 
NÃO É UMA RETÓRICA MORALISTA:
É UMA PREOCUPAÇÃO HUMANISTA
SOBRE A SAÚDE DE AMBAS AS PARTES

Jaime Milheiro
PSICANALISTA, ENSAÍSTA

Temos de regressar às palavras. Na informação, 

na explicação, na reflexão, na troca, no tempo, 

só elas dirão a verdade do que somos e do que 

pretendemos. Só a sua substância propicia 

Saúde no médico e no doente. Este percebe-as, 

necessita-as, mesmo sem escolaridade regula-

mentada, porque só por elas adquire confiança e 

fermentos de melhoria.

Há uma diferença abissal entre ser médico e ser 

funcionário de balcão, mesmo que porventura 

nos balcões se esbocem olhares complacentes 

sobre o requerimento.

Os seres humanos só alteram hábitos e con-

cepções quando o prejuízo supera os benefícios 

no dia a dia. Só quando o sofrimento supera o 

prazer, ou quando a presença da morte supera a 

presença da vida, recorrem e modificam. Antes, 

só a indiferença conta e a satisfação codifica, 

num cadastro instruído e num comportamento 

sedimentado. Mudanças, racionalidades, re-

tóricas, de nada servem contra atitudes que 

jamais se pulverizam sem consciencializações 

motivadoras. Todas as excepções serão apenas 

isso: excepções pessoais ou excepções im-

postas (legais, morais, sociais) aceites a contra 

gosto.

Entretanto, pelas frestas da razão circulam mi-

lhões de teoremas enevoados pela lojas de con-

veniência e pelas santificações de alteridades. 

Incautos supõem que a decadência derivará 

apenas de circunstâncias externas, sem econo-

mias internas e sem narcisismos participantes, 

esquecendo que há inúmeros sofrimentos a 

evitar, elementos a construir, sensibilidades a 

promover.

Planear interioridades não significa desmerecer.

Significa confrontar as leis da vida com as 

nossas próprias capacidades, prosseguidas na 

obrigação profissional de ajudar e na recupe-

ração da nossa própria Saúde. n
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A
quilo que superiormente distingue 

o H. Sapiens é a sua capacidade 

de emitir conceitos totalmente 

abstractos através das palavras, 

fazendo-se entender numa comunicação 

em vice versa. Nenhuma outra espécie tal 

consegue, no grau de que dispomos. 

As palavras não são apenas grunhidos an-

tropóides melhorados no caminho. Nem 

interessam apenas ao receptor. Transferem 

sentimentos, sinalizam ideias, evocam ar-

gumentos, partilham o que somos e o que 

sentimos. Contemplam emoções e razões 

constituintes significativas da Saúde de quem 

emite e de quem recebe. É espantosa, a me-

lhoria que através delas obtivemos na relação 

entre as pessoas. Um mudo para se sentir 

pessoa obriga-se a gestos substitutivos.

Este que foi o maior avanço da História, por 

certo, nas artificialidades complexas e nos 

deslumbramentos da actual civilização pa-

rece começar a dispensar-se. Será que te-

remos de voltar ao grunhido, na virtualização 

digital?

Estranhamente, até no exercício médico as 

palavras parecem ter perdido quanto valor 

tiveram. Mesmo quando falamos na relação 

médico-doente e teoricamente insistimos na 

sua importância, as palavras surgem no tom 

retórico de quem subliminarmente presta 

favores aos doentes. Não como parcelas 

consistentes da cura, nem alimentos natu-

ralmente padronizados em ambas as partes. 

Não passarão de breves esgares por cima dos 

computadores, como quem não descola das 

resinas da função, ou como não percebe a sua 

própria perturbação.

Em nome de benefícios tecnológicos que 

ninguém desmente, nos últimos decénios 

alteraram-se enormemente maneiras e ob-

jectivos, mal avaliando quanto se deforma e 

prejudica. 
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“A melhor, 
mais bela e 
desafiante 
profissão do 
mundo”
Partilham todos a 
mesma paixão e este 
momento marca o fim 
de um ciclo e o início 
de outro. Nos dias 24 
e 28 de novembro, o 
Coliseu do Porto e o 
Altice Fórum Braga 
abriram as suas portas 
para receber os jovens 
médicos. A cerimónia 
do Juramento de 
Hipócrates tornou-
se um dia de festa 
que assinala a 
concretização de 
um sonho. A classe 
médica jurou honrar 
a profissão e a vida 
humana mas também 
exigiu respeito por 
esta que, mais do 
que um ofício, é uma 
missão de vida.

NOTÍCIAS20

P ela primeira vez, o 
Coliseu do Porto 
acolheu a cerimó-

nia do Juramento de Hi-
pócrates na cidade Invicta. 
No dia 24 de novembro, 460 
jovens médicos juraram 
honrar a profissão médica, 
bem como o respeito pelos 
doentes e colegas, sentindo 
as palavras de Hipócrates, 
“o pai da Medicina”. De-
pois de seis anos de empe-
nhado estudo e dedicação, 
foi tempo de celebrar em 
família e junto dos colegas 
e professores que os inspi-
raram. O orgulho e a ale-
gria estiveram estampados 
nos rostos dos novos médi-
cos, neste dia de festa que 
assinalou a concretização 
de um sonho. No entanto, 
as preocupações quanto ao 
futuro não foram esqueci-
das e os protagonistas re-
velaram algumas dúvidas 
e inseguranças. Para teste-
munhar esta promessa so-

lene, estiveram presentes Lia Fernandes 
e Idalina Beirão, em representação dos 
diretores da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP) e do Ins-
tituto de Ciências Biomédicas Abel Sa-
lazar (ICBAS), respetivamente, e vários 
membros de órgãos dirigentes da Or-
dem dos Médicos, para além dos repre-
sentantes do Sindicato Independente 
dos Médicos (SIM), da Federação Nacio-
nal dos Médicos (FNAM), do Conselho 
Nacional do Médico Interno (CNMI) e 
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“A alegria de 
irem exercer a 
melhor profissão 
do mundo: 
assumam a 
responsabilidade 
que lhes está 
inerente”.
António Araújo

da Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina (ANEM).

“A MELHOR PROFISSÃO DO 
MUNDO” 
A cerimónia do Juramento de Hipó-
crates 2019 foi inaugurada por António 
Araújo, presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM), que começou por elogiar a 
atividade que o Conselho e o Bastoná-
rio têm desenvolvido “em prol da classe 
médica, da saúde dos portugueses e da 
sustentabilidade e desenvolvimento do 

SNS”. Apesar do dia ser de 
alegria, marca também “a 
assunção de uma grande res-
ponsabilidade” pelos jovens 
médicos, ao receberem a cé-
dula profissional que lhes 
permitirá exercer a “melhor 
profissão do mundo”. O pre-
sidente do CRNOM justificou 
esta afirmação reconhecendo 
“o privilégio de lidar com 
uma das principais preocu-
pações do ser humano – a sua 
saúde”. Depois de relembrar 
as sucessivas versões do Ju-
ramento de Hipócrates, An-
tónio Araújo salientou que os 
médicos “continuam a jurar 
dedicar a vida ao serviço da 
humanidade, colocar acima 
de tudo a saúde e o bem-estar 

do doente, respeitando a sua autonomia 
e dignidade”, mas também “honrar a 
nobreza da profissão que vão abraçar. À 
alegria de irem exercer a melhor profis-
são do mundo juntem a plena assunção 
da “responsabilidade que lhe está ine-
rente”, sublinhou. 

A SUSTENTABILIDADE DO SNS
Durante a sua intervenção, destacou a 
importância da relação médico-doente 
como o “primórdio dos atos médicos”, 
onde reside a base do sucesso. “Num 
mundo altamente tecnológico, numa 
profissão que tem evoluído a uma ve-
locidade por vezes difícil de acompa-
nhar, recentrar-nos no que é essencial, 
torna-se crítico para que não se perca 
o objetivo daquilo que fazemos. A rela-
ção médico-doente só se poderá estabe-
lecer na sua complexidade e em toda a 
sua singularidade se houver tempo para 
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“Saibam criar 
empatia e 
desenvolver 
simpatia com os 
vossos doentes, 
cumpram sempre 
a vossa profissão 
segundo a ética e 
deontologia que 
decorrem deste 
juramento e que 
estão consignadas 
nos estatutos da 
vossa Ordem (dos 
Médicos) (…)”
António Araújo



24

[…] Caros jovens colegas que hoje 
prestam juramento.
Este é um dia de grande alegria e, em 
paralelo com esta, de assunção de uma 

grande responsabilidade.
Alegria, porque dentro de uns minutos vão receber 
a vossa cédula profissional, aquela que vos vai per-
mitir exercer, e perdoem-me a imodéstia, a melhor 
profissão do mundo.
Tendo, feliz ou infelizmente, deixado de ser um sa-
cerdócio, mas requerendo, no entanto, ainda muita 
vocação, é a melhor profissão do mundo, porque se 
trata de termos o privilégio de lidar com uma das prin-
cipais preocupações do ser humano – a sua saúde.
A melhor profissão do mundo, porque se trata de 
termos o privilégio de vir a exercer o conhecimento 
que adquirimos na Universidade para a promoção 
da saúde e para o tratamento da doença, que levam 
ao aumento da quantidade de vida e da qualidade 
de vida dos cidadãos.
Hoje, vão efectuar o Juramento de Hipócrates.
Originalmente, iriam jurar praticar a Medicina ho-
nestamente, honrar os vossos professores, levar 
uma vida íntegra, assistir de uma forma unicamente 
beneficente os vossos doentes, mesmo com des-
prezo pela vossa própria pessoa. Mas esse era um 
tempo em que se jurava por Apolo, por Esculápio e 
por Panaceia, entre outros deuses.
Hoje vão efectuar um juramento, revisto e aprovado 
pela Associação Médica Mundial, em que, apesar 
das modificações condicionadas pelo decorrer do 
tempo, continuam a jurar dedicar a vossa vida ao 
serviço da humanidade, colocar acima de tudo a 
saúde e o bem-estar do vosso doente, respeitando 
a sua autonomia e dignidade, mas também honrar 
a nobreza da profissão que vão abraçar.
À alegria de irem exercer a melhor profissão do 
mundo, assumam a enorme responsabilidade que 
lhe está inerente.
O primórdio do vosso futuro trabalho é o doente. O 
primórdio dos actos médicos que vão praticar é a 
relação que vão estabelecer com o doente.

JURAMENTO DE HIPÓCRATES 
[PORTO,  24 NOV 2019]

DISCURSO DO  
PRESIDENTE DO CRNOM, 
ANTÓNIO ARAÚJO

É, especialmente, na relação médico-doente que reside 
a base do sucesso ou insucesso do vosso trabalho.
Neste aspecto, deixem-me publicamente sublinhar 
o trabalho que o Sr. Bastonário tem desenvolvido no 
sentido de recentrar a Medicina no seu elemento mais 
básico, mas da maior importância. 
Num mundo altamente tecnológico, numa profissão 
que tem evoluído a uma velocidade por vezes difícil 
de acompanhar, recentrarmo-nos no que é essencial 
torna-se crítico para que não se perca o objectivo do 
que fazemos.
E, como é lógico, a relação médico-doente só se poderá 
estabelecer, na sua complexidade e em toda a sua sin-
gularidade, se houver tempo para que o médico possa 
estabelecer esse relacionamento com o seu doente.
Daí que seja fulcral termos estabelecido tempos para 
consultas que as salvaguardem das ânsias de gestores 
que, muitas vezes, apenas olham para os números de 
produtividade sem entenderem muito bem os mais 
básicos critérios da qualidade.
Como sempre e porque o tempo não deixa de impor 
uma constante evolução, vivemos tempos de mudança. 
E essa mudança transporta, em si, tempos de incerteza.
A Medicina, que formava licenciados e era considerada 
uma profissão com emprego e futuro seguros, passou a 
ser um mestrado que gera profissionais indiferenciados, 
a vários níveis, permitindo apenas a especialização de 
alguns e, aos quais, não garante um emprego certo 
nem uma remuneração ajustada às responsabilidades 
que diariamente assumem.
Pelas dificuldades que estas perspectivas implicam e 
colocam, pela incerteza no futuro que estes jovens e 
as suas famílias sentem, tendo as faculdades formado 
médicos da mais elevada qualidade e num mundo 
cada vez mais global, é natural que eles estejam ap-
tos a abraçar desafios que, até há algum tempo atrás, 
ninguém colocava. 
Desafios que conduzem à emigração de jovens al-
tamente especializados, que conduzem à busca de 
novas saídas profissionais por estes que, tendo sido 
preparados para cuidar da saúde e da doença de 
pessoas, se vêm obrigados a procurar áreas como a 
gestão, a investigação, a bioinformática e outras, não 
por vocação mas por obrigação.
A Ordem dos Médicos tem pugnado por encontrar so-
luções que sejam ajustadas aos tempos atuais e que 
permitam corresponder às vossas expectativas, mas 
tem sido uma luta extremamente difícil, que requer o 
empenho, a resiliência e a persistência de todos, para 
assegurar o futuro dos jovens médicos, a saúde dos 
cidadãos e a sustentabilidade do nosso SNS.
Hoje, não temos aqui presente a Sra. Ministra da Saúde.
Não querendo tirar conclusões desta ausência, não se 
pode deixar de considerar, nos tempos que correm, 
como desinteresse e, repito, menosprezo, pelos jovens 
médicos. A sua acção tem-se pautado por nada fazer 
até agora. Mas se esse pode ser o seu objectivo, nada 
fazer também é fazer… nada.
Ou tem-se pautado por uma postura e por uma ver-
borreia caracterizadas pela agressividade contra os 
médicos. Estamos cansados de ouvir populismos como 
“os médicos estão em dívida para com o Estado e, por 
isso, devem ficar retidos compulsivamente no SNS”.
Pois bem Sra. Ministra, os médicos não devem nada 
ao Estado e gostariam de ouvir da sua boca propos-
tas para melhorar o SNS e que permitissem aos seus 
profissionais desenvolver nele os seus projectos de 
vida pessoal e profissional.  Começamos a já não ter 
tempo, nem paciência, para mais um ministério que 
venha apenas tentar adiar a solução dos problemas 
que afectam os médicos e o SNS e que, dolosamente, 
faz perigar a saúde dos portugueses.

A Ordem dos Médicos tem o dever de exigir soluções 
para todos os problemas denunciados e de encontrar 
vias alternativas que obriguem a tutela a cumprir a 
responsabilidade que lhe está imputada pelos cidadãos.
A Sra. Ministra da Saúde vai ter de tomar consciência 
que estamos decididos e de que esconder-se não a 
tornará imune à crítica e, sobretudo, à responsabili-
dade que acarretará a sua inacção e a sua linguagem 
falaciosa.
Mas deixemos a política neste dia de alegria e festa. 
Voltemos ao que é essencial – serem Médicos.
A partir de hoje e pelos tempos conturbados que irão ter 
que viver, tenham muito orgulho em serem Médicos, 
mas sejam, também, exigentes.
Sejam exigentes, primeiro para convosco, para com 
a vossa prática clínica diária, na relação que estabe-
lecem com os vossos doentes, nos actos médicos 
que vão praticar.
Saibam criar empatia e desenvolver simpatia com os 
vossos doentes.
Cumpram, sempre, a vossa profissão segundo a ética 
e a deontologia que decorrem do juramento que hoje 
vão realizar e que estão consignadas nos estatutos 
da vossa Ordem.
Sejam exigentes também com os vossos chefes e 
com as vossas instituições, para que vos sejam pro-
porcionadas boas condições de trabalho, para que 
possam ter acesso aos melhores cuidados para os 
vossos doentes segundo a “leges artis”, para que pos-
sam garantir equidade no acesso aos tratamentos e 
para que possam salvaguardar a saúde dos vossos 
doentes, particularmente daqueles que se encontrem 
em condições mais desfavorecidas.
Pugnem sempre pela prevenção e pela educação para 
a saúde dos cidadãos.
Lembrem-se que a saúde é barata, o que sai caro é 
a doença.
Procurem, tal como já estão habituados a fazer e no 
contínuo da vossa vida, a adquirir o máximo de conhe-
cimento e de competências técnicas, pois isso será o 
garante de que estarão sempre entre os melhores.
Sejam intransigentes na defesa da dignidade e da 
humanização dos cuidados médicos.
Mas o vosso papel na sociedade civil vai muito para 
além de serem apenas clínicos. Parafraseando o Sr. 
Bastonário, não esqueçam nunca o vosso papel como 
pessoas e defendam, sempre, uma sociedade mais 
justa e plural e um mundo sem medo. 
Defendam sempre o SNS, porque este é um bastião 
da coesão social, da saúde dos nossos cidadãos e, 
consequentemente, do nosso avanço civilizacional.
Hoje, este espaço, transformou-se na Casa dos Mé-
dicos, na nossa Casa.
Vós, jovens médicos, sede bem-vindos.
Lutamos para que vocês consigam, ao longo dos próxi-
mos anos, realizarem-se pessoal e profissionalmente, 
no ofício que escolheram.
Contamos com todos para tornar a Ordem dos Médi-
cos numa associação forte, participada, democrática 
e realmente representativa da classe.
E desejamos, acima de tudo, que sejam felizes, que 
consigam transmitir essa felicidade, na vossa nobre 
caminhada, aos vossos familiares e aos doentes que 
em vós confiam.
Termino desejando a todos um final de ano bom e mais 
descansado, um Feliz Natal e um Novo Ano cheio de 
sucessos e com… muita saúde.
A todos muita sorte e sucesso para o vosso futuro, 
que se inicia hoje.

Muito obrigado pela vossa atenção.

NOTÍCIAS



25

que o médico possa estabelecer esse re-
lacionamento com o seu doente”, acres-
centou, antes de confirmar os tempos 
de mudança e incerteza que vivemos. 
“A Ordem dos Médicos tem pugnado 
por encontrar soluções que sejam ajus-
tadas aos tempos atuais e que permitam 
corresponder às vossas expetativas. Mas 
tem sido uma luta extremamente difícil, 
que requer o empenho, a resiliência e a 

persistência de todos, para as-
segurar o futuro dos jovens 
médicos, a saúde dos cidadãos 
e a sustentabilidade do nosso 
Serviço Nacional de Saúde”, 
declarou. A ausência do Mi-
nistério da Saúde pela se-
gunda vez consecutiva não foi 
esquecida por António Araújo 
que considerou que a Ordem 
dos Médicos tem o dever de 
exigir soluções para todos os 
problemas denunciados e de 
encontrar “vias alternativas 
que obriguem a tutela a cum-
prir a responsabilidade que 
lhes está imputada pelos ci-
dadãos”. Nesse sentido, o pre-
sidente do CRNOM deixou al-
gumas mensagens à Ministra 
da Saúde, Marta Temido. “A 
sua ação tem-se pautado por 
nada fazer, até agora. (...) Ou 
por uma postura e por uma 
verborreia caracterizadas pela 
agressividade contra os médi-
cos. Estamos cansados de ou-
vir populismos como ‘os médi-
cos estão em dívida para com 

o Estado e, por isso, devem ficar retidos 
compulsivamente no SNS’. Pois bem 
Sra. Ministra, os médicos não devem 
nada ao Estado e gostariam de ouvir 
da sua boca propostas para melhorar o 
SNS e que permitissem aos seus profis-
sionais desenvolver nele os seus projetos 
de vida pessoal e profissional”, declarou.

BEM-VINDOS 
Ao longo do seu discurso, o presidente 
do CRNOM estimulou os novos mem-
bros da classe médica a terem orgulho 
na profissão e a serem exigentes na prá-
tica clínica diária. “Saibam criar empa-
tia e desenvolver simpatia com os vossos 
doentes, cumpram sempre a vossa pro-
fissão segundo a ética e deontologia que 
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“Foram anos muito difíceis que me 
trouxeram também muita felicidade. Acho 
que aprendi muito na FMUP, estou muito 
orgulhosa do meu trabalho, da formação 
que tive e do apoio de todos os colegas. Foi 
difícil, mas juntos conseguimos chegar até 
aqui e vamos ver o que o futuro nos reserva. 
Apesar de tudo, as perspetivas são boas. 
Vamos fazer aquilo que gostamos, este 
é um sonho para todos nós e finalmente 
seremos médicos. Infelizmente, sabemos 
que iremos ter algumas dificuldades com a 
falta de vagas para a especialidade, temos 
algum receio, mas ao mesmo tempo estou 
esperançosa.”
Diana Sousa

“Este dia representa o término da etapa da 
formação médica universitária e o início de 
um novo percurso profissional. Acho que 
este juramento é importante porque é uma 
forma de nos lembrarmos sempre de onde 
viemos, para onde vamos e da forma mais 
correta que devemos agir com os outros. 
As dificuldades já conhecidas preocupam-
nos, mas também não podemos estar tão 
receosos com o que vai acontecer. Vamos 
esperar com alguma serenidade e ver o que 
este governo, que iniciou agora o mandato, 
vai fazer para dar resposta às fragilidades do 
SNS, que são muitas.” 
Rodrigo Batata

“Este é um dia muito importante. Há cerca 
de 6 anos atrás parecia muito longínquo, 
nunca imaginei como seria cá estar. Por 
isso é um dia muito importante para mim, 
para a minha família, amigos e colegas que 
irão partilhar hoje este momento. No nosso 
país, as perspetivas para o futuro não são as 
melhores, acho que toda a gente já percebeu 
que o SNS está em risco e a enfrentar 
grandes adversidades. Mas escolhi esta 
profissão por gosto e amor e tenciono ficar 
em Portugal e defender o SNS, sempre foi 
o meu objetivo. Se o país permitir, assim o 
farei.” 
Patrícia Carvalho

“Representa o culminar de 6 anos de muito 
trabalho e dedicação, especialmente nesta 
última semana que foi muito intensa, com a 
mudança do paradigma do novo exame. A 
nova prova é sem dúvida uma evolução em 
relação à antiga e apesar de uma dificuldade 
extremamente elevada, que não estávamos 
à espera, mostra a evolução pelo raciocínio 
clínico e uma maneira de seriar de uma forma 
mais justa os novos médicos. Não pretendo 
ir para fora e estou dependente da nota, mas 
se as condições permitirem, pretendo ficar 
no SNS e dar o meu contributo.”
José Azevedo
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“Estão a abraçar 
uma profissão, 
em que o espírito 
de missão e de 
servir a causa 
pública é mais 
notório do que 
em qualquer 
outra. Ao servir 
a causa pública, 
estamos a 
servir os nossos 
doentes, a salvar 
vidas, a lutar 
por dar mais 
qualidade de 
vida aos nossos 
concidadãos.”
Miguel Guimarães



decorrem deste juramento 
e que estão consignadas 
nos estatutos da vossa Or-
dem (dos Médicos). Sejam 
exigentes também com os 
vossos chefes e instituições 
para que vos sejam propor-
cionadas boas condições de 
trabalho, para que possam 
ter acesso aos melhores cui-
dados para os vossos doen-
tes. (...) Pugnem sempre 
pela prevenção e educação 
para a saúde dos cidadãos, 
lembrem-se que a saúde 
é barata, o que sai caro é a 
doença. Procurem adquirir 
o máximo de conhecimento 
e competências técnicas, 
pois isso será a garantia 
de que estarão sempre en-
tre os melhores. Sejam in-
transigentes na defesa da 
dignidade e humanização 
dos cuidados médicos”, re-
forçou. Antes de terminar, 
António Araújo pediu aos 
jovens para defenderem o 
SNS, considerado “um bas-
tião da coesão social, da 
saúde dos cidadãos e, con-
sequentemente, do avanço 
civilizacional”, e desejou 
que estes sejam felizes, “que consigam 
transmitir essa felicidade, na vossa no-
bre caminhada, aos vossos familiares e 
aos doentes que em vós confiam”.  

DEFENDER A MEDICINA
Miguel Guimarães, bastonário da Or-
dem dos Médicos, iniciou a sua inter-
venção agradecendo o trabalho do CR-
NOM e de outros órgãos na “defesa da 
qualidade da medicina, dos doentes 
e dos médicos”, destacando a ação de 
António Araújo “pela proximidade e 
capacidade de resposta adequada às ne-
cessidades”. No início do seu discurso, 
dirigiu-se aos jovens que escolheram 
“uma profissão desafiante, mas a mais 
bonita que existe”. “Estão a abraçar 
uma profissão em que o espírito de mis-
são e de servir a causa pública é mais 
notório do que em qualquer outra. Ao 
servir a causa pública, estamos a servir 
os nossos doentes, a salvar vidas, a lu-
tar por dar mais qualidade de vida aos 

nossos cidadãos. Defendam sempre a 
medicina em que acreditaram quando 
decidiram ser médicos. A única forma 
de fazer bem aquilo que fazemos é amar 
a profissão”, frisou. O bastonário da Or-
dem dos Médicos elogiou a qualidade da 
formação pré-graduada e o “papel ex-
traordinário” dos profissionais de saúde 
face às dificuldades e à encruzilhada do 
Serviço Nacional de Saúde. 

DESAFIOS DO SNS
Na sua intervenção, Miguel Guimarães 
citou ainda Antoine de Saint-Exupéry, 
autor da obra “O Principezinho”, sobre 
a importância de atrair e cuidar. “Se 
queremos conquistar os jovens para o 
SNS, temos que seguir o caminho de 
os atrair. Os médicos gostam do SNS, 
construíram-no ao longo de muitos 
anos. Fizeram-no porque acharam que 
era fundamental, num país com de-
sigualdades sociais, que existisse um 
serviço público de saúde para todos os 

portugueses”, completou. O bas-
tonário deixou ainda alguns desa-
fios que se revelam cada vez mais 
atuais: a relação médico-doente, 
a tecnologia, a qualidade de for-
mação e o combate às más políti-
cas. “A relação médico doente é o 
princípio dos atos médicos e o que 
nos permite exercer medicina 
com qualidade. Estamos cada vez 
mais dependentes da tecnologia e 
a esquecer a relação humana. O 
que os doentes esperam de nós é 
a atenção, os conselhos e cuida-
dos. Para isso, temos que usar a 
tecnologia a nosso favor, sem dei-
xar que ela tome conta da relação 
médico-doente”, enunciou Mi-
guel Guimarães. Depois de apon-
tar a reconstrução do SNS como 
o grande desafio, agradeceu aos 
médicos que têm assegurado a 
sua continuação. “Em 24horas os 
médicos fazem 120 mil consultas, 
cerca de 17500 episódios de ur-
gência, 2150 internamentos, 1841 
intervenções cirúrgicas, 190 par-
tos, centenas de milhares de pro-
cedimentos invasivos e não inva-
sivos”, relatou. 
Reforçando a união entre médi-
cos, no sentido de melhorar a qua-
lidade da medicina e condições 

de trabalho, o bastonário revelou o pa-
pel decisivo de cada profissional. “Par-
ticipem ativamente na sociedade civil, 
é fundamental. Defendam sempre os 
princípios e valores em que acreditam. 
Sejam exigentes e resilientes na defesa 
da qualidade da formação, ajudem a sal-
var o SNS que precisa da vossa capaci-
dade de inovação e massa crítica sólida. 
O futuro depende de vocês. Vocês são o 
futuro. Este é o momento de unirmos 
esforços pelos doentes e pelo SNS. Os 
doentes devem ser o fator principal da 
nossa coesão para um Portugal com 
mais saúde”, apelou. Depois da leitura e 
realização do juramento, um momento 
extraordinariamente emotivo para os 
jovens médicos e seus familiares, a ses-
são prosseguiu com a entrega das res-
petivas cédulas profissionais e da certi-
dão de inscrição na Ordem dos Médicos 
aos 460 novos médicos. n

“Às vezes é 
necessário 
combater as más 
políticas de saúde 
para proteger os 
nossos doentes, 
é um dever de 
todos. Denunciar 
a falta de recursos 
humanos ou 
equipamentos faz 
parte do nosso 
papel de chamar 
à atenção do 
poder político 
de que existem 
dificuldades 
que têm que ser 
corrigidas para 
conseguirmos 
manter a 
segurança 
clínica adequada 
e diminuir os 
eventos adversos 
em saúde”.
Miguel Guimarães
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F oi no dia 28 de novembro que 
cerca de 130 jovens médicos 
compareceram no Altice Fórum 

Braga para “cumprir o sonho” de faze-
rem o Juramento de Hipócrates. Uma 
felicidade partilhada por familiares, 
amigos e professores neste momento 
tão aguardado que marca a entrada na 
profissão que escolheram abraçar. O 
caminho não se adivinha fácil, por isso 
aconselhou-se resiliência e esperança 
em mais uma cerimónia do Juramento 
de Hipócrates de Braga. Nesta edição, 
Nuno Sousa e Pedro Morgado, respeti-
vamente presidente e vice-presidente 
da Escola de Medicina da Universi-
dade do Minho, Firmino Marques, vi-
ce-presidente da Câmara Municipal de 
Braga, Fábio Borges, em representação 
do Sindicato Independente dos Médicos 
(SIM), entre outros dirigentes e repre-
sentantes institucionais, também mar-
caram presença. Álvaro Pratas Balhau, 
presidente do Conselho Sub-Regional 
de Braga da Ordem dos Médicos, assi-
nalou este como um dia de festa, “espe-
cial e solene” para os jovens médicos, 
família e amigos, professores e comuni-
dade médica. “Tenho a honra e enorme 
satisfação em vos dar as boas-vindas à 
Ordem dos Médicos. Vão sentir que ser 
médico é muito exigente, uma profissão 
complexa, de grande responsabilidade, 
mas, ao mesmo tempo, é sem dúvida a 
profissão mais gratificante do mundo”, 
assegurou, lembrando a constante evo-
lução do conhecimento. “Terão que es-
tudar toda a vida, mas quanto maior for 
o vosso conhecimento, mais e melhor 
poderão ajudar os vossos doentes”. O di-
rigente defendeu ainda que “não se pode 
ser bom médico sem empatia e compai-
xão”, desafiando os novos colegas a “ava-
liar bem e ouvir o doente, a sua história 
de vida e condição familiar”. “Olhem 
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“A 
Medicina 
é um ato 
de amor”

MOMENTO SOLENE 
PARA JOVENS MÉDICOS 
DA ESCOLA DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DO 
MINHO, PELA PRIMEIRA 
VEZ NO ALTICE FÓRUM 
BRAGA
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DIFICULDADES E 
INCERTEZA
Quem também desta-
cou este como um dia de 
festa foi o presidente do 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM). António 
Araújo salientou o pres-
tígio da Escola de Medi-
cina da Universidade do 
Minho, elogiando Nuno 
Sousa e Pedro Morgado, 
pelo nível de formação de 
excelência, que prepara 
“os melhores médicos”, 
com lugar em qualquer 
parte do mundo. À se-
melhança da cerimónia 
do Juramento de Hipó-
crates do Porto, depois 
de explanar os motivos 
de esta ser “a melhor 
profissão do mundo” e da 
importância da relação 
médico-doente, Antó-
nio Araújo focou-se nos 
tempos de incerteza. “A 
medicina formava licen-
ciados e era considerada 
uma profissão com em-
prego e futuro seguros. 
Passou a ser um mes-
trado que gera profissio-
nais indiferenciados a 
vários níveis, permitindo 
apenas a especialização 
de alguns e, aos quais, 
não garante um emprego 
certo nem uma remu-
neração ajustada às res-
ponsabilidades que dia-

riamente assumem. Pelas dificuldades 
que estas perspetivas implicam e colo-
cam, pela incerteza no futuro que estes 
jovens e as suas famílias sentem, tendo 
as faculdades formado médicos da mais 
elevada qualidade e num mundo cada 
vez mais global, é natural que estejam 
aptos a abraçar desafios que, até há al-
gum tempo atrás, ninguém colocava. 
Desafios que conduzem à emigração de 
jovens altamente especializados, que 
levam à busca de novas saídas profis-
sionais por estes que foram preparados 
para cuidar da saúde e da doença de 
pessoas e se veem obrigados a procu-

nos olhos, sorriam na hora certa, saibam 
tocar e confortá-los. Por vezes, basta a 
presença de um médico para o doente se 
sentir melhor. Mantenham-se unidos e 
participativos, sejam exigentes nas con-
dições de trabalho, determinados nas 
vossas atitudes, sempre para bem dos 
doentes, e não se deixem manipular”, 
recomendou Álvaro Pratas Balhau. O 
presidente do Conselho Sub-Regional 
de Braga terminou a sua intervenção pe-
dindo aos jovens para terem orgulho em 
serem médicos e citou Érico Veríssimo, 
recordando que “a Medicina é, antes de 
tudo, um ato de amor”. 

“Terão que 
estudar toda a 
vida, mas quanto 
maior for o vosso 
conhecimento, mais 
e melhor poderão 
ajudar os vossos 
doentes”.
Álvaro Pratas Balhau

“Olhem nos olhos, 
sorriam na hora 
certa, saibam 
tocar e confortá-
los. Por vezes, 
basta a presença 
de um médico 
para o doente se 
sentir melhor. 
Mantenham-
se unidos e 
participativos, 
sejam exigentes 
nas condições 
de trabalho, 
determinados nas 
vossas atitudes, 
sempre para bem 
dos doentes, e 
não se deixem 
manipular”.
Álvaro Pratas Balhau
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Este dia representa um marco 
no nosso percurso. Ao longo 
destes anos, já tivemos várias 
cerimónias para marcar o fim 
deste caminho, mas esta tem 
um gosto especial porque já 
fizemos o exame de acesso à 
especialidade e encerramos 
este capítulo de vez. Estamos 
ansiosos por começar a nova 
fase e este juramento dá esse 
incentivo que faltava. 
Ana Isabel Oliveira

É a cereja no topo do bolo em 
termos de realização académica 
e profissional. Este momento 
é o cartão de visita para aquilo 
que se avizinha, em que vamos 
iniciar a atividade profissional. 
As expetativas de curto prazo 
são indissociáveis das de longo 
prazo porque estamos numa 
altura de muita incerteza no SNS, 
nomeadamente no acesso à 
especialidade, de estabilidade 
financeira, entre outros fatores.  
No entanto, é também um grande 
alívio e um momento de grande 
felicidade e devemos estar 
confiantes porque devemos 
oferecer mais de nós ano após 
ano.
Torcato Meira

Estou muito feliz porque sei que 
estou aqui pelos motivos certos e 
este dia representa a celebração 
disso mesmo. Simboliza o 
meu amor pela medicina e por 
ajudar os outros. Foi por isso que 
optei por esta profissão e este 
momento faz todo o sentido, 
foi o culminar de um sonho e 
estes dias têm sido marcados 
por muitas emoções. Estamos 
numa altura em que o SNS tem 
evoluído de uma forma não muito 
favorável, mas continuo com 
esperança de alcançar os meus 
sonhos e que tudo corra pelo 
melhor. 
Isabel Araújo

Este dia representa a 
concretização de muito esforço e 
a entrada no mundo profissional. 
A partir de agora vou poder 
utilizar os conhecimentos que 
aprendi e espero ficar no SNS. 
Apesar de todas as dificuldades, 
espero que o governo continue 
a apostar no SNS, tenha mais 
consciência das decisões que 
toma porque em Portugal temos 
boas oportunidades de trabalho.
Pedro Costa
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“A Ordem dos 
Médicos tem 
o dever de 
exigir soluções 
para todos os 
problemas 
denunciados 
e de encontrar 
vias alternativas 
que obriguem 
a tutela a 
cumprir a 
responsabilidade 
que lhe está 
imputada pelos 
cidadãos”.
António Araújo
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do Ministério da Saúde, António Araújo 
voltou a deixar algumas notas. “A Ordem 
dos Médicos tem o dever de exigir solu-
ções para todos os problemas denuncia-
dos e de encontrar vias alternativas que 
obriguem a tutela a cumprir a responsa-
bilidade que lhe está imputada pelos ci-
dadãos. A Sra. Ministra da Saúde vai ter 
de tomar consciência que estamos deci-
didos e de que esconder-se não a tornará 
imune à crítica e, sobretudo, à respon-
sabilidade que acarretará a sua inação 
e a sua linguagem falaciosa”, declarou.  
Ao longo do seu discurso, o presidente 
do CRNOM chamou a atenção para a 
importância de os novos médicos serem 
exigentes e terem orgulho na profissão 
que escolheram. Parafraseando o basto-
nário, reiterou: “Não esqueçam nunca o 
vosso papel como pessoas e defendam 
sempre uma sociedade mais justa e plu-
ral e um mundo sem medo”. “O vosso 
papel na sociedade civil vai muito para 
além de serem apenas clínicos. Defen-

dam sempre o SNS porque 
este é um bastião da coesão 
social, da saúde dos cidadãos 
e, consequentemente, do 
nosso avanço civilizacional”, 
continuou. António Araújo 
destacou o esforço que a Or-
dem dos Médicos tem feito ao 
longo dos anos para que os jo-
vens médicos se possam rea-
lizar pessoal e profissional-
mente. “Contamos com todos 
para tornar a Ordem dos Mé-
dicos numa associação forte, 
participada, democrática e 
realmente representativa da 
classe. Desejamos que sejam 
felizes e que consigam trans-
mitir essa felicidade na vossa 
nobre caminhada aos fami-
liares e doentes que em vós 
confiam”, concluiu. 
“É importante agradecer e 
valorizar o trabalho das pes-
soas, dos profissionais de 
saúde e dirigentes pelo que 
fazem pelos doentes, pelo 

SNS e pela saúde em Portugal”. Foi 
desta forma que Miguel Guimarães ini-
ciou a sua intervenção, elogiando a ação 
da equipa que lidera a Escola de Me-
dicina da Universidade do Minho e os 
Conselhos Regional e Sub-Regionais da 

Ordem dos Médicos.  Centrado na ques-
tão de que os jovens médicos são neces-
sários para a medicina em Portugal, o 
bastonário relembrou que estes terão 
mais responsabilidades no futuro: “Te-
mos uma missão difícil, mas compen-
sadora em termos humanos, quando 
salvamos vidas, tratamos uma doença 
ou damos vida a alguém. Vão ter mui-
tos desafios pela frente e devemos ultra-
passá-los juntos”. Sem esquecer a rela-
ção médico-doente, a humanização dos 
cuidados de saúde e o combate às más 
políticas, integrando a tecnologia no co-
nhecimento, reforçou: “Temos um bom 
SNS porque temos bons profissionais de 
saúde e isso deve ser um orgulho para o 
nosso país”.

ESFORÇO DA ORDEM DOS 
MÉDICOS
Miguel Guimarães destacou ainda a 
qualidade de formação pré-graduada 
em Portugal, “que tem permitido que 
tenhamos médicos muito desejados em 
toda a Europa, reconhecidos como mé-
dicos de excelência a nível internacio-
nal. Os nossos médicos têm lugar em 
qualquer parte do mundo e essa começa 
a ser uma preocupação dos nossos po-
líticos, daí quererem obrigar as pessoas 
a ficar no SNS”. Na sua intervenção, o 
bastonário da Ordem dos Médicos tra-
çou um retrato da saúde, debruçando-
-se sobre as oportunidades e desafios 
importantes como a humanização dos 
cuidados de saúde, a relação médico-
-doente, a formação e o “esforço que a 
Ordem dos Médicos tem feito para que 
todos tenham condições de formação e 
abram mais vagas para a especialidade”. 
Antes de concluir o seu discurso, deixou 
algumas mensagens aos jovens médi-
cos. “A saúde é um motor da economia 
e deve ser olhada de forma diferente, 
como um investimento. Os tempos são 
difíceis, mas nunca se esqueçam que o 
nosso maior compromisso é com os nos-
sos doentes, que em situações de fragili-
dade precisam ainda mais de nós. Sejam 
bem-vindos”, finalizou Miguel Guima-
rães. Após escutarem estas palavras de 
apoio e de defesa da “mais desafiante e 
bonita profissão”, os 137 novos médicos 
fizeram o juramento e todos receberam 
a sua cédula profissional e certidão de 
inscrição na OM. n

rar áreas como a gestão, a investigação 
e outras, não por vocação, mas por obri-
gação”, lamentou. 

VALORIZAR E CATIVAR
Confirmando-se mais uma vez a ausên-
cia da Ministra ou outro representante 
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“Temas que 
interessam a 
todos”

CICLO DE CONFERÊNCIAS  
“ÀS SEXTAS NA ORDEM”
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No último trimestre 
de 2019 a iniciativa 

“Às Sextas na Ordem” 
levou a debate dois 

novos temas que 
interessaram e atraíram 

muitos médicos à SRNOM.  
A 4 de outubro, “Morte: 
termos e conceitos”, 
com a participação de 
António Carneiro e Vítor 
Tedim Cruz, e a 25 de 
outubro, “Certificação e 
Qualidade Clínica”, com 
Fernando Ferreira e Estela 
Ramos. Está praticamente 
concluído o programa 
de debates iniciado em 
setembro de 2018 que 
teve como objectivo 
promover o diálogo e a 
partilha de conhecimento 
entre colegas.

04 OUTUBRO

Morte: termos e 
conceitos
António Carneiro e Vítor Tedim 
Cruz 

“Morte: termos e conceitos” 
foi o tema sujeito a debate em 
mais uma sessão do ciclo de 
conferências “Às Sextas na Or-
dem”. O evento, que ocorreu a 
4 de outubro, contou com a pre-
sença dos palestrantes convida-
dos António Carneiro, especia-
lista em Medicina Interna e 
Intensiva, e Vítor Tedim Cruz, 
especialista em Neurologia. 
António Carneiro, “um ícone 
da Medicina”, conforme o elo-
giou António Sarmento, mem-
bro da comissão organizadora, 
deu início à sua palestra abor-
dando o conceito de “fim-de-
-vida”. “Lembrem-se do último 
doente que viram e perguntem-

-se: ‘Eu ficava espantado se ele nos pró-
ximos 6 a 12 meses viesse a morrer?’. 
Se a resposta foi ‘não’, então encontra-
mo-nos em fim-de-vida”. Para o inten-
sivista, a constatação do fim-de-vida 
deve constituir um momento pivotal no 
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da empatia”, ao que o especialista se re-
feriu como a capacidade de se “saber co-
locar no lugar do outro”, mas “não em 
vez deste”. “Nesta estrutura assentará, 
provavelmente, não só a relação [médi-
co-doente] no geral, mas fundamental-
mente este conceito de plano individual 
e integrado de cuidados”, referiu.
Ainda dentro do tema, a flexibilidade 
surge, também, como um elemento-
-chave ao sucesso, explicou António 
Carneiro. “A morte não é uma opção, 
como se morre é”, salientou. 
A terminar, António Carneiro ofere-
ceu esclarecimentos sobre o conceito 
de morte, que, segundo este, ainda é, na 
prática corrente, alvo de “gravíssimos 
erros conceptuais”. “A morte, tal como 
nós a temos hoje definida, é a morte por 
paragem cardiorrespiratória irreversí-
vel. Paragem cardiorrespiratória não é 
morte! É necessário estabelecer que esta 
é irreversível”, destacou o especialista 
em Medicina Interna. Mais, acrescen-
tou: “Nós não ressuscitamos ninguém. 
Não trazemos ninguém dos mortos. 
Somos é capazes de intervir antes de a 
morte acontecer”.
 
CONCEITOS DE MORTE
“Este tema presta-se a muitas armadi-
lhas de comunicação”, começou por di-
zer Vítor Tedim Cruz, agora a respeito 
do tema da morte cerebral. Definida por 
uma “cessação irreversível das funções 
do tronco cerebral”, a morte cerebral 
tem como sinónimo o “coma irrever-
sível”, explicou o neurologista e atual 
diretor do Serviço de Neurologia do 
Hospital Pedro Hispano. “A conceptua-
lização de que era necessário definir cri-
térios de morte surgiu numa altura em 
que começaram a acumular-se muitas 
camas de hospital [com pacientes] em 
coma irreversível. Coma irreversível é, 
na verdade, a morte cerebral”, afirmou. 
Os mesmos critérios, “definidos pela 
Universidade de Harvard em 1968”, são 
utilizados atualmente “sobretudo em 
contexto de cuidados intensivos”, sendo 
geralmente aplicados “a doentes supor-
tados artificialmente” e tendo como 
“objetivo fundamental” a declaração da 
sua morte. “Coincidente com esta data”, 
prosseguiu, “também surgiram os trans-
plantes de órgãos”. No entanto, e como 
o mesmo fez questão de salientar, “na 

curso da abordagem terapêutica de um 
doente. “Este momento é decisivo por-
que é o exato momento em que eu me 
centro na identificação das suas neces-
sidades.”, sublinhou. “O foco” desvia-se, 
então, da doença, passando a centrar-
-se no doente, na “antecipação das suas 
necessidades, nas suas expectativas 
e “circunstâncias”, de forma a que os 
“cuidados certos, proativos, e alinha-
dos com a preferência da pessoa” sejam 
assegurados atempadamente. “A isto 
chama-se personalizar o fim-de-vida. 

Cancro do pulmão há muito 
por aí, mas o meu cancro do 
pulmão, eu vivo-o à minha 
própria maneira”, salientou o 
especialista. 

“PLANO INDIVIDUAL 
E INTEGRADO DE 
CUIDADOS” 
No que toca à gestão do doente 
em fim-de-vida, António Car-
neiro defende, deste modo, a 
criação de um plano indivi-
dual e integrado de cuidados, 
tema sobre o qual incidiu a 
recente publicação “Plano In-
dividual e Integrado de Cuida-
dos Como Objetivo da Relação 
Clínica”, da qual foi co-autor. 
Na mesma, o especialista e 
os seus colegas sustentam, 
quanto ao exercício de criação 
e implementação de um plano 
individual e integrado de cui-
dados, que o mesmo assenta 
em três pilares fundamentais. 
O primeiro, o “valor relacio-
nal da solicitação”, “trata-se 

do pedido de ajuda”, esclareceu o mé-
dico internista. “A pessoa pede ajuda 
e o simples facto de pedir ajuda vulne-
rabiliza-a. É um exercício de exposição 
e de humildade que a torna vulnerável 
por definição”. O segundo, o “valor rela-
cional da solicitude”, pode ser entendido 
como uma “predisposição para ajudar”, 
isto é, “uma vontade intrínseca de apro-
ximação com o intuito de ajudar”, cuja 
responsabilidade cai sobre o médico. 
Por fim, o terceiro pilar destacado na 
publicação, trata-se do “valor relacional 

“Lembrem-se do 
último doente 
que viram e 
perguntem-se: ‘Eu 
ficava espantado 
se ele nos próximos 
6 a 12 meses viesse 
a morrer?’. Se a 
resposta foi ‘não’, 
então encontramo-
nos em fim-de-
vida”
António Carneiro
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25 OUTUBRO

Certificação e 
Qualidade Clínica
Fernando Ferreira / Estela Ramos 

No dia 25 de outubro, a Sala de Confe-
rências da SRNOM acolheu uma ou-
tra sessão do ciclo de conferências “Às 
Sextas na Ordem”, a qual foi dedicada 
ao tema “Certificação e Qualidade Clí-
nica”. Para debater o assunto, o evento 
contou com “dois palestrantes de re-
nome”, Fernando Ferreira, especialista 
em Medicina Geral e Familiar (MGF), e 
Estela Ramos, especialista em Medicina 
Interna e Imunoalergologia, conforme 
enalteceu Ana Correia Oliveira, mem-
bro da comissão organizadora do evento. 
“Então o que é a certificação de um pro-
fissional? A certificação é a garantia que 
um trabalhador está apto para desempe-
nhar com qualidade uma determinada 
atividade profissional”, começou por 
clarificar Fernando Ferreira, dando iní-
cio à sessão. 
Relativamente às suas vantagens, o mé-
dico de família, que é membro da Co-
missão Consultiva para a Qualidade 
e Auditoria da SRNOM, destacou pri-
mariamente a aquisição de um novo 
conjunto de “direitos”, nomeadamente 
“prioridade em concurso e no acesso”, 
“empregos mais qualificados” e “dis-
tinção nos vencimentos de acordo com 
as competências”. “Cada vez mais, no 
mundo do emprego, quem não estiver 
certificado não conta com os pontos 
adequados à produção”, advertiu. No 
caso particular da carreira médica, o 
primeiro ato de certificação passa pela 
“inscrição na Ordem dos Médicos”, a 
qual declara um médico apto a exercer 
Medicina. 

DESEMPENHO DOS 
PROFISSIONAIS
Falando em termos dos Cuidados de 
Saúde Primários, Fernando Ferreira 
começou por destacar, como primeiro 
obstáculo à certificação, a complexidade 
da estrutura. “Vejam o enquadramento 
do funcionamento destas unidades, com 
características próprias. Como é que nós 
vamos certificar profissionais em que o 
ambiente de trabalho, as condições or-
ganizacionais e a funcionalidade é dife-

sua génese, sempre houve um cuidado 
enorme para separar a doação de órgãos 
dos critérios de morte cerebral.”
“Quando é realizada a certificação de 
morte cerebral, isto, na verdade, é igual 
a morte”, clarificou o neurologista. “Se 
estão cumpridos os critérios de morte 
cerebral, aquela pessoa morreu. Não há 
noção de prognóstico nestes quadros”. 
Dois conceitos diferentes, mas frequen-
temente confundidos com a morte cere-
bral, são os “estados vegetativos” e “de 
consciência mínima”. Estes, explicou 
Vítor Cruz, “resultam da evolução de 
casos de coma estrutural que não cum-
prem os critérios de morte cerebral”. A 
distinção entre os dois assenta essen-
cialmente no facto de o doente em es-
tado de consciência mínima ser capaz 
de “interação ocular”, com fixação e 
seguimento do olhar perante estímulos 
e, eventualmente, de “cumprir alguma 
ordem”, enquanto o doente em estado 
vegetativo não. “Cada vez mais há situa-
ções próximas dos estados vegetativos 
e de consciência mínima que resultam 
de doenças neurodegenerativas prolon-
gadas. É outra realidade que vamos ter 
de enfrentar: perceber quando é que 
um doente com demência grave se apro-
xima de estados deste tipo, onde não há 
qualquer interação com os familiares”, 
referiu. 
Mas, afinal, “qual é a evolução de um 
coma estrutural?”. “Muitos dos doen-
tes morrem”, no entanto, “há cada vez 
mais aqueles que sobrevivem”. Este de-
créscimo em mortes tem-se registado 
sobretudo nos casos de coma por “pato-
logia vascular cerebral”, onde o sucesso 
crescente das “trombólises e trombecto-
mias” atempadas tem sido notório. 
Quando se discute o prognóstico de 
um coma estrutural, o período de in-
consciência surge como fator decisivo. 
Quanto maior o período de inconsciên-
cia, maior a probabilidade de o coma 
evoluir “para estados vegetativos per-
sistentes e, no máximo, estados de cons-
ciência mínima”, advertiu o palestrante. 
Mais, continuou, “é muito raro passaram 
destes estados para estados de grande 
incapacidade ou incapacidade severa. 
Só aqueles que recuperam rapidamente 
a consciência é que evoluem para esta-
dos mais aceitáveis de funcionamento”, 
concluiu. 
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funcionalidades, está em criar as condi-
ções necessárias para que se faça uma 
boa clínica”, ressalvou, em conclusão. 

CERTIFICAÇÃO E ACREDITAÇÃO
Dando seguimento ao tema, mas agora 
com enfoque no ponto de vista hospi-
talar, Estela Ramos tomou a palavra. 
Numa apresentação que a mesma des-
creveu como “uma reflexão sobre a cer-
tificação, a acreditação e a qualidade clí-
nica” vista pelos seus “próprios olhos”, 
“que sempre viveu dentro dos hospitais”, 
a especialista deu a conhecer o pano-
rama nacional, bem como internacional. 
“No fundo, a certificação e a acredita-
ção existem porque há a expectativa 
de poder qualificar a Medicina”. Em-
bora servindo o mesmo propósito final, 

as duas ferramentas di-
ferem bastante entre si. 
Enquanto a certificação 
foi importada “das em-
presas”, e é por isso so-
bretudo “organizativa”, a 
acreditação “é muito mais 
uma ferramenta virada 
para a clínica”, explicou 
a intensivista. “Há muitos 
hospitais já acreditados, 
mas há controvérsia em 
redor da acreditação. En-
quanto que os regulado-
res, os financiadores e os 
gestores, na literatura, são 
apoiantes fortíssimos dos 
sistemas de certificação e 
acreditação, já os médicos 
não o são tão veemente-

mente. Mostram-se hesitantes no apoio, 
pois consideram o exercício excessiva-
mente burocrático e […] que os desvia 
da sua prática clínica”. Não obstante, sa-
lientou a palestrante, a acreditação tem 
se vindo a tornar prática corrente, che-
gando mesmo a ser obrigatória em paí-
ses tais como a França e a Dinamarca. 
Quanto a Portugal, o Hospital Pedro 
Hispano foi pioneiro no campo da acre-
ditação, a qual ocorreu em 2002, altura 
em que esta ainda era responsável pelo 
Serviço de Medicina Interna, o que lhe 
permitiu “lidar de perto, com toda esta 
problemática”. 
“Portanto, partimos do princípio de que 
o hospital acreditado e certificado é su-
perior em qualidade clínica”, mas “será 

que isto é mesmo assim? Será que é 
possível compará-los com base na acre-
ditação?”, questionou a especialista em 
Imunoalergologia. Efetivamente, o tí-
tulo de “hospital acreditado” vem com 
evidentes vantagens, nomeadamente o 
“financiamento”, a publicitação da qua-
lidade das unidades de saúde e a “mo-
tivação do corpo clínico”. No entanto, e 
como a mesma advertiu, “a acreditação 
também tem riscos que não são des-
prezíveis”. “O processo de acreditação 
obriga a um desvio de atenção e energia 
da prática clínica para a prática burocrá-
tica. Os hospitais, ao serem acreditados, 
desviam uma série de recursos, clínicos, 
humanos e financeiros […] e, portanto, é 
preciso pensar se o dispêndio de energia 
e de dinheiro é correspondente aquilo 
que se vai obter, ou não”.

ACREDITAÇÃO, RECOMENDAÇÃO?
Para dar a conhecer a perspetiva inter-
nacional sobre o tema, Estela Ramos 
trouxe a debate os achados de um ar-
tigo alemão de 2010 (“Challenging the 
holy grail of hospital accreditation: a cross 
sectional study of inpatient satisfaction 
in the field of cardiology”), o qual procu-
rou averiguar se unidades acreditadas 
seriam alvo de maior número de reco-
mendações que unidades não-acredita-
das. Para este fim, foram comparados, 
com base em 3037 questionários preen-
chidos por utentes no momento de alta, 
25 serviços de cardiologia, dos quais 15 
acreditados e 10 não-acreditados. “Veri-
ficou-se, não sei se com surpresa ou sem 
ela, que era igualzinho, uma recomen-
dação à volta dos 65%”, tendo o estudo 
concluído que a acreditação não parece 
estar “ligada a uma melhoria percetível 
pelo doente”. Sobre este tema, a espe-
cialista acrescentou ainda que, na sua 
experiência, a acreditação também não 
parece ser um fator decisivo na escolha 
do local de tratamento. “As pessoas […] 
seguem sobretudo as recomendações 
dos seus amigos”.
A médica intensivista encerrou a ses-
são tecendo uma pequena reflexão so-
bre o estado atual da Medicina, parti-
cularmente da  relação médico-doente, 
realçando a importância de relembrar o 
papel nuclear da empatia e da comuni-
cação. n

O processo de 
acreditação 
obriga a um 
desvio de 
atenção e 
energia da 
prática clínica 
para a prática 
burocrática. 
Estela Ramos

rente?”, questionou. Uma das soluções 
atuais, explicou de seguida, passa pela 
classificação das diferentes unidades 
das cinco Administrações Regionais 
de Saúde (ARS) existentes segundo 
escalões, “A, B ou C, de acordo com o 
seu índice de desempenho”. Este úl-
timo, permite classificá-las em termos 
de “acesso, gestão da doença, gestão da 
saúde e qualificação da prescrição”. “Ou 
seja, nós neste momento temos uma 
base de trabalho para podermos qualifi-
car o desempenho dos profissionais mé-
dicos relativamente ao seu desempenho 
nas unidades de Cuidados de Saúde Pri-
mários”, esclareceu o palestrante. Neste 
contexto, e conforme referiu de seguida, 
a ARS Norte tem vindo a distinguir-
-se claramente das restantes, demons-
trando índices consisten-
temente superiores, tanto 
em termos de acesso, como 
de gestão da doença e ges-
tão da saúde. Mas “porquê 
estas diferenças?”, inter-
rogou o especialista em 
MGF. Mais, acresceu: “É 
preciso certificar estes mé-
dicos que já prestam estes 
cuidados e que se vão man-
tendo? Qual é a mais valia 
que vamos ter em certi-
ficar estes profissionais? 
Qual vai ser a valorização 
que eles vão obter relativa-
mente a isso? Quais serão 
os benefícios para os uten-
tes relativamente a estas 
certificações?”, frisou. No 
que toca às unidades com piores perfor-
mances, por outro lado, essas, sim, de-
fende que podem beneficiar de certifica-
ção em competências em falha. Dentro 
deste tópico, o médico de família urgiu 
a certificação da “boa prescrição”, bem 
como “das boas práticas” em geral. “O 
que leva os médicos a fazerem prescri-
ções tão diferentes, se as populações são 
idênticas?”, salientou. 
 A terminar a sua apresentação, 
Fernando Ferreira abordou, ainda, os 
conceitos de “qualidade clínica” e “qua-
lidade organizacional”. “Nós centramo-
-nos muito na qualidade clínica, mas, 
de facto, grande parte dos problemas de 
um bom cumprimento de uma parte da 
clínica estão na organização, está nas 
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CICLO DE 
CONFERÊNCIAS 
SRNOM/APAH 

n 07 NOV 2019

Informática no 
hospital
No âmbito do ciclo de 
conferências “Medicina 
e Administração de 
Serviços de Saúde”, 
a parceria entre a 
SRNOM e a APAH, 
trouxe a palestra 
“Informática no 
Hospital” à Medicoteca 
da SRNOM no último 
trimestre do ano. 
Com o intuito de 
debaterem os avanços 
tecnológicos na área 
da administração 
hospitalar, Maria João 
Campos e Rita Veloso 
foram as oradoras 
convidadas. 
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O último trimestre do ano 
contou com mais uma ses-
são no âmbito do protocolo 

de cooperação entre SRNOM e a 
Associação Portuguesa de Admi-
nistradores Hospitalares (APAH), 
assinado a 25 de janeiro de 2018, 
e que visa a promoção de confe-
rências e projetos de formação no 
domínio da gestão em Saúde. In-
serida no ciclo “Medicina e Admi-
nistração de Serviços de Saúde”, a 
conferência “Informática nos Hos-
pitais” realizou-se a 7 de novembro 
na Medicoteca da SRNOM. Com a 
moderação de André Luis, membro 
do CRNOM, e de Victor Herdeiro, 
secretário da APAH, a sessão con-
tou com duas palestras – a primeira 
por Maria João Campos, diretora 
do Centro de Gestão da Informa-
ção do Centro Hospitalar e Uni-
versitário de São João (CHUSJ), 
e a segunda por Rita Veloso, vogal 
do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar Póvoa de Var-
zim–Vila do Conde (CHPVVC) e 
membro do Grupo de Trabalho 
para a Gestão da Informação em 
Saúde da APAH.

“PRIORIZAR OS MEIOS 
INFORMÁTICOS NA SAÚDE”
No que considerou ser uma opor-
tunidade “que vai para além do de-
bate” e permite “retirar algumas refle-
xões que se possam traduzir no futuro 
em posições conjuntas entre a Ordem 
dos Médicos e a APAH”, André Luis 
realçou a importância destas sessões. 
“Somos parceiros de longa data, temos 
tido conferências muito interessantes e 
certamente que esta não fugirá à regra”, 
prometeu. Victor Herdeiro deu as boas-

-vindas aos presentes e sublinhou “a im-
portância da consolidação de sinergias” 
entre as instituições. Em relação a esta 
conferência, disse que “a APAH tem 
consciência da importância que as ino-
vações tecnológicas têm no meio hospi-
talar” e salientou que “os médicos têm 
um papel preponderante” na integração 
das tecnologias para “tomarem decisões 

Vídeo da sessão 
Aceda diretamente através do 
código QR ou pelo seguinte URL: 
https://bit.ly/2QywfXz
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MUDANÇAS TECNOLÓGICAS NOS 
HOSPITAIS
Seguiu-se a apresentação de Rita Veloso, 
que se centrou no que “os utilizadores 
sentem ao usar sistemas tecnológicos 
em unidades de saúde”, “o papel dos fun-
cionários” e a importância de “informar 
os profissionais dos planos de desenvol-
vimento de aplicações informáticas” que 
existam. “O maior inimigo nos hospitais 
são as questões de segurança. Temos de 
ter noção do que podemos ou não expor 
e dos riscos que corremos”, começou por 
salientar. 
Outro ponto abordado centrou-se na 
questão “informatizar um hospital é de-
sumanizar?” Para a profissional de in-
formática, “ao colocar a máquina a fazer 
o que de melhor faz – processamentos, 
pedidos, contas –, pode-se humanizar 
mais o serviço”, pois pode-se “utilizar 
o tempo para estar com as pessoas que 
mais precisam”. Depois de mostrar um 
vídeo realizado em 2007 sobre o que 
aparentemente iria ser “o futuro dos 
hospitais e farmácias”, a oradora afir-
mou que “apesar de existir tecnologia 
suficiente para montar uma realidade 
assim”, “algo falhou” . Na sua opinião, 
“faltam as bases”, como “infraestrutu-
ras atualizadas, a interoperabilidade 
técnica, garantir o acesso único seguro 
a todos os aplicativos e facilitar a usabi-
lidade”. O grupo de trabalho onde se in-
sere (Gestão da Informação em Saúde) 
está a trabalhar nesse sentido: “quebrar 
estas barreiras e melhorar a qualidade, 
acesso e cruzamento de dados”. O grupo 
de trabalho desenvolveu ainda uma ini-
ciativa intitulada “Barómetro da Adoção 
da Telessaúde e de Inteligência Artifi-
cial no Sistema da Saúde” que concluiu 
que “cerca de 54% dos hospitais do SNS 
fazem teleconsulta síncrona, 25% têm 
programas de telemonotorização, 58% já 
apostam no telerastreio e 4% fazem te-
lereabilitação”. 47% dos inquiridos con-
sideraram que a telessaúde promove a 
relação utente-profissional de saúde e 
53% afirmaram que a mesma era uma 
prioridade da sua instituição. No debate 
final, Rita Veloso deu “a melhoria que já 
é notória nos sistemas de aviso por SMS 
em vez de cartas” como um exemplo que 
mostra como “com imaginação, trabalho 
e saída da zona de conforto” se consegue 
fazer muito “com o uso da tecnologia”. n

CENTRO DE GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO
Maria João Campos começou a sua in-
tervenção analisando a organização da 
área de suporte informático do CHUSJ. 
“Formámos um Centro de Gestão da 
Informação (…) para tratar das tecnolo-
gias, informação e comunicação a nível 
de redes de dados. Na prática, este cen-
tro tem como missão prestar um serviço 
que permita aportar valor aos profissio-
nais de saúde do CHUSJ na prestação 
de cuidados”, explicou. Envolvido tam-
bém na área da investigação, o centro 
acompanha neste momento três teses 
de doutoramento e “está preocupado, 
em parceria com o Serviço de Arquivo, 
em digitalizar todos os processos”. A ní-
vel de informática, “há necessidade de 
ter uma infraestrutura nova” que “au-
mente a segurança” e “que exista uma 
migração de dados em tempo real”. Para 
a engenheira, “uma maior segurança 
aumenta a qualidade da prestação dos 
cuidados”. A oradora referiu depois o 
desenvolvimento de aplicações, clínicas 
e não clínicas, de integração de equipa-
mentos médicos, etc. Todas estas aplica-
ções “ajudam na prestação de cuidados”, 
seja porque “auxiliam em urgências e 
consultas”, seja também em casos “mais 
departamentais e de criação de perfis de 
utilizador de médicos e doentes”.
A oradora abordou ainda a evolução 
tecnológica do SONHO (acrónimo de 
“Sistema Integrado de Informação 
Hospitalar”, um sistema existente na 
maioria das instituições do SNS) para 
SONHO v2.0 e que tem como objetivos 
“aumentar a fiabilidade, escalabilidade 
e segurança dos sistemas, bem como a 
atualização das infraestruturas que dão 
suporte à sua implementação”, “tradu-
zindo-se numa melhoria significativa 
da informação constante no processo 
clínico eletrónico dos doentes”. 
“Os nossos projetos inserem-se na área 
da desmaterialização”, “pois considera-
mos essencial (…) informatizar os docu-
mentos”, disse em relação ao impacto 
ambiental do SONHO v2.0. A enge-
nheira referiu por fim outros projetos 
em desenvolvimento, nomeadamente 
o S-DATA, ainda em fase de teste, e 
que pretende “fazer um registo de vigi-
lância, prescrição e acompanhamento 
junto à cama do doente”.

mais robustas, que ajudem as pessoas”. 
Antes de dar a palavra à primeira pales-
trante, Victor Herdeiro definiu ainda as 
novas tecnologias como “um meio cata-
lisador para a mudança”, sem esquecer 
que é fundamental “pensar nas novas 
questões éticas” que surgem com estas 
alterações. 



N o dia 11 de novembro, 
na Sala de Conferên-
cias da Secção Regional 

do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), realizou-se a última 
Assembleia Regional Ordinária 
do mandato 2017-2019. Dando 
cumprimento ao primeiro ponto 
da ordem de trabalhos – aprova-
ção da Ata da Assembleia Regio-
nal Ordinária de 25 de março de 
2019 –, Pedro Teixeira Bastos, 
presidente da Mesa da Assem-
bleia Regional procedeu à sua 
leitura, e o documento teve vota-
ção favorável por parte dos mé-
dicos presentes. Passou-se então 
ao segundo e principal ponto da 
ordem de trabalhos, o qual me-
receu o maior enfoque nesta As-
sembleia Regional: a discussão e 
votação do Plano de Atividades e 
Orçamento para 2020. 
O presidente do CRNOM come-
çou por destacar que “2020 vai 
ser um ano diferente”, devido às 
eleições que marcarão o início do 

ano. Apesar de, naquela data, não estar 
assegurada a renovação do mandato e 
a continuidade do seu trabalho à frente 
do Conselho Regional, António Araújo 
destacou as principias linhas orientado-
ras da ação que pretendia prosseguir. 
“Pretendemos reforçar a segurança in-
formática e manter a certificação do Sis-
tema de Gestão da Qualidade, que tem 
permitido incrementar a qualidade dos 
atos administrativos que prestamos a 
todos os colegas. Temos acompanhado 
o Gabinete para a Prova Nacional de 
Acesso à Formação Médica Especiali-
zada (GPNA) e vamos manter o inves-

ASSEMBLEIA REGIONAL 
ORDINÁRIA

O Plano de 
Atividades e 
Orçamento para 
2020 mereceu 
aprovação 
unânime na última 
Assembleia Regional 
Ordinária da 
SRNOM. Num ano 
que será “diferente”, 
o presidente do 
CRNOM destacou 
algumas linhas 
orientadoras 
do trabalho que 
importa continuar 
e que passam pelo 
reforço da segurança 
informática, 
pelo apoio ao 
Gabinete para a 
Prova Nacional 
de Acesso e pela 
descentralização das 
atividades. 

“Sensação 
de dever 
cumprido” 
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timento em 2020”, enumerou. 
Relativamente às atividades, o 
seu número irá ser essencial-
mente semelhante ao de 2019 e 
há o objetivo de descentralizar 
e levar algumas iniciativas até 
às sub-regiões. Nesse sentido, a 
SRNOM encontra-se já em ne-
gociações com a Câmara Mu-
nicipal de Bragança para a ce-
dência de um espaço físico para 
sede daquela sub-região. “De 
resto, vamos continuar a ser 
contidos nos gastos. Temos feito 
um esforço grande para con-
trolar as despesas e aumentar 
as receitas”, salientou António 
Araújo, dando como exemplo a 
organização do Congresso Na-
cional da Ordem dos Médicos 
de 2019, uma vez que a angaria-
ção de receitas foi feita de forma 
a cobrir as despesas. 
A estas propostas, Edgar Lopes, 
presidente do Conselho Fiscal, 
acrescentou uma “linha de in-
tervenção” que disse conside-
rar importante pelo seu peso 
na aproximação entre médi-
cos: “a criação e extensão do 
sistema de videoconferência às 
diversas sub-regiões, para que 
aqueles que não podem estar 
fisicamente presentes possam 
acompanhar as reuniões e par-
ticipar”. “Assim, a coesão da es-
trutura e dos profissionais pode 
ser garantida”, defendeu. Para 
esta que foi a última reunião 
formal, o presidente do Conse-
lho Fiscal preparou uma carta 
de agradecimento ao CRNOM. 
“Encerramos o ciclo de trabalho do trié-
nio 2017-2019. Não posso deixar de me 
regozijar pelo percurso ao longo destes 
três anos. No que toca à apreciação pelo 
Conselho Fiscal, foram integralmente 
satisfeitos os objetivos contidos no pro-
grama de ação do Conselho Regional. 
Verificamos um escrupuloso cumpri-
mento dos orçamentos propostos, con-
firmando exercícios consistentes, que 
nos permitiram ter os meios para cum-
prir os objetivos institucionais, sociais 
e culturais a que nos propusemos”, 
elogiou. “Demos saltos de qualidade 
na persecução dos nossos objetivos, os 

quais sempre pudemos acomodar de 
forma folgada nos exercícios financei-
ros anuais. (…) Este modelo de gestão, 
da completa e total responsabilidade do 
Conselho Regional e do seu presidente, 
teve reflexos positivos a nível nacional. 
Conseguimos a uniformização de crité-
rios de avaliação de imparidade de quo-
tas em dívida, ficando consagrados os 
nossos próprios critérios, e que ao longo 
dos anos vínhamos reivindicando como 
os corretos e adequados”. O Presidente 
do Conselho Fiscal reconheceu e desta-
cou ainda que para esta uniformização 
de critérios foram indispensáveis a com-
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Verificamos um 
escrupuloso 
cumprimento 
dos orçamentos 
propostos, 
confirmando 
exercícios 
consistentes, que 
nos permitiram 
ter os meios para 
cumprir os objetivos 
institucionais, 
sociais e culturais 
a que nos 
propusemos”
Edgar Lopes

petência, tenacidade e capacidade per-
suasiva dos colaboradores da SRNOM e 
que sem o seu trabalho incansável, con-
selho avisado e disponibilidade perma-
nente, tais desideratos não teriam sido 
possíveis. 
Deixou ainda uma palavra de agradeci-
mento aos seus pares (Fernando Filguei-
ras e Gabriel Madureira) pela presença 
ativa e constante no trabalho desenvol-
vido, bem como o seu reconhecimento 
ao tesoureiro e ao presidente do CRN 
pela liberdade de ação e apoio que sem-
pre proporcionaram ao Conselho Fiscal 
na prossecução das suas funções. 
A intervenção de Edgar Lopes foi elo-
giada por Pedro Teixeira Bastos, o pre-
sidente da Mesa da Assembleia Regio-
nal, que destacou a “clareza e ajuda na 
compreensão das dificuldades inerentes 
à gestão da instituição”. Após a leitura 
do parecer positivo do Conselho Fiscal, 
o Plano de Atividades e Orçamento para 
o ano 2020 foi então sujeito a votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade. n



Tecnologia, Ética 
e Humanidade

CONFERÊNCIA
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Já não é a primeira vez que este 
tema é debatido na SRNOM, em-
bora “nunca com toda a profundi-

dade que merece”, destacou Miguel Gui-
marães ao inaugurar a sessão. Após dar 
aos presentes as boas-vindas “à casa de 
todos nós”, o bastonário da Ordem dos 
Médicos agradeceu a presença dos ora-
dores Mário Correia, Rui Mota Cardoso 
e Bruno Nobre, do moderador Walter 
Osswald e dos elementos da organiza-
ção. Promovida pelo Núcleo Diocesano 
do Porto da Associação dos Médicos Ca-
tólicos Portugueses, a conferência sobre 
transumanismo teve lugar na sala de 
conferências da SRNOM no dia 15 de no-
vembro. Antes de apresentar os convida-
dos e conduzir a sessão, Walter Osswald 
deixou um elogio a Miguel Guimarães 
“pelas provas que tem dado de inteireza 
de carácter, respeito pela ética e vontade 
de servir a causa dos doentes, em pri-
meiro lugar, e dos médicos”. 

“PARTICULAR VISÃO ÉTICA”
Mário Correia, licenciado em Filosofia, 
trouxe uma apresentação sob o tema “O 
que é o transumanismo?” e o que poderá 
estar na origem do pensamento tran-
sumanista, um assunto que assumiu 
“preocupá-lo”. Para sustentar esta “nova 
crença numa humanidade que será ca-
paz de se transcender a si própria”, como 
cunhou Julian Huxley, contou “A Fábula 
do Dragão Tirano”, de Nick Bostrom. “O 
desafio moral lançado pelo transuma-
nismo é muito difícil de responder por-
que implica pensar como devemos justi-
ficar enfrentar a morte e o sofrimento. E 
ainda como justificar que qualquer limi-
tação da condição humana é intranspo-
nível. Se arranjarmos uma maneira para 
tornar a nossa vida melhor e eliminar 
estas deficiências da condição humana, 
porque não havemos de tentar? É desta 
forma que os transumanistas colocam a 
questão, tornando-se complicado contra-
-argumentar. Por outro lado, leva à ideia 
de um hedonismo em ética, ou seja, para 
os transumanistas o critério para o bem 
e felicidade é a maximização do prazer e 
a minimização da dor”, explicou o pro-
fessor de Filosofia. O orador abordou 
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Promovida pelo 
Núcleo Diocesano 
do Porto da 
Associação dos 
Médicos Católicos 
Portugueses, a 
Secção Regional 
do Norte da 
Ordem dos 
Médicos (SRNOM) 
recebeu uma 
conferência sobre 
transumanismo. 
O bastonário 
da Ordem dos 
Médicos, Miguel 
Guimarães, 
presidiu à mesa, 
moderada por 
Walter Osswald, 
onde se debateu 
ciência, tecnologia 
e humanismo.
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ainda o trabalho desenvolvido pela orga-
nização mundial “Humanity+” e a sua 
Declaração dos Princípios Transuma-
nistas, como a “possibilidade de expan-
dir o potencial humano através da ultra-
passagem do envelhecimento”, os riscos 
que isso implica, as questões de índole 
ética, “a ideia de bem-estar de todos os 
seres que sentem”, de futuras formas de 
vida criadas artificialmente e ainda algu-
mas técnicas para o desenvolvimento da 
memória e concentração, como as “tec-
nologias do aprimoramento”. Mário Cor-
reia refletiu sobre a origem desta “parti-
cular visão ética”, o conceito de vida ao 
longo da história da ciência e o paradoxo 
do transumanismo, em que o “humano 

desnaturaliza-se”. “O transuma-
nista, olhando o ser humano do 
ponto de vista mecanicista, criado 
pelo discurso científico aplicado 
ao Homem, julga que este está 
disponível como se fosse um re-
curso como outro qualquer. Penso 
que este é o verdadeiro problema: 
a forma como o pensamento cien-
tífico ocidental criou uma certa vi-
são do Homem. Devemos ter cui-
dado ao aplicar isso como critério 
para criar uma ética ou ideologia”, 
alertou o convidado. 

“NATUREZA HUMANA”
Seguiu-se a reflexão de Rui Mota 
Cardoso sobre o tema. “Este movi-
mento pretende corrigir todos os 
males da civilização recorrendo à 
ciência, à técnica, à razão e à hu-
manidade. Não duvido da genero-
sidade e bem intencionalidade dos 
defensores do transumanismo, 
que querem investir intensamente 
na transformação da condição 
humana. No entanto, julgo que 
se enganam em dois argumentos 
cruciais: o primeiro, é o acreditar 
que transformando a condição, 
transformam a natureza humana, 
ao ponto de pensarem criar uma 
outra espécie humana. O segundo 
é que para a tal transformação 
privilegiam a biologia, ou seja, re-
correndo à biotecnologia”, justifi-
cou o psiquiatra. Na sua opinião, 
a natureza humana não é algo es-
tável e imutável e “nós somos os 
mais inacabados dos seres”, con-

ferindo-nos “incompletude e vulnerabili-
dade”. O também professor de Psicologia 
utilizou vários exemplos para abordar as 
consequências dos estímulos e da tecno-
logia, a imaginação como uma “ilusão”, o 
comportamento humano e os riscos que 
corremos com a mudança da natureza 
humana. “Não há dúvida de que precisa-
mos de um novo humanismo, mas não 
creio que seja este”, terminou Rui Mota 
Cardoso. 

PROGRESSO TECNOLÓGICO
Em forma de síntese, o padre jesuíta 
Bruno Nobre levou uma perspetiva mais 
teológica para complementar as abor-
dagens anteriores. “O transumanismo 
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envolve muito mais do que desenvolvi-
mentos tecnológicos e científicos, inclui 
também uma visão do ser humano que 
é inevitavelmente devedora de pressu-
postos filosóficos e teológicos. Todos nós 
aderimos a uma determinada teologia e 
o transumanismo também”, reforçou. O 
professor de Filosofia leu alguns excer-
tos da obra “Homo deus”, de Yuval Ha-
rari, um livro que fala do ser humano 
melhorado pelo seu próprio esforço e 
destacou a expressão “pós-humanismo”. 
“O pós-humanismo e o transumanismo 
podem ser considerados dois momentos 
distintos desta realidade do humano em 
transição. O transumanismo diz respeito 
ao movimento de passagem, de transfor-
mação, enquanto o pós-humanismo diz 
respeito ao estágio final a que se chega. 
O resultado é o surgimento de um ser, 
para além do atual homo sapiens, uma 
integração perfeita entre máquina, inte-
ligência artificial e o ser humano atual”, 
esclareceu. Bruno Nobre sugeriu ainda 
algumas coordenadas para uma reflexão 
sobre a tecnologia e o progresso tecnoló-
gico a partir de uma “teologia saudável”. 

RELAÇÕES HUMANAS
As intervenções foram comentadas pelo 
bastonário da Ordem dos Médicos, que 
considerou “importante debater aquilo 
que pode ser o futuro da humanidade”. 
Miguel Guimarães aproveitou ainda 
para analisar a relação da tecnologia 
com a medicina. “As relações humanas 
estão a fraquejar e todos temos o dever de 
as tornar mais fortes. A tecnologia chega 
a constituir uma ameaça e no campo da 
medicina não é exceção. Em saúde, a re-
lação médico-doente é o reduto mais im-
portante daquilo que é o humanismo e a 
compaixão, mas esta também está a ser 
transformada através das novas tecnolo-
gias”, alertou. Antes de abrir o debate à 
plateia, Walter Osswald enalteceu a qua-
lidade das apresentações e fez uma alu-
são ao “ouvirmos roupagens novas de er-
ros velhos”. Para o professor de Bioética, 
o transumanismo é visto “como uma 
ameaça e suporta a ideia da autonomia 
total, sem limites do ser humano, o que é 
uma utopia. Não nos podemos esquecer 
que a autonomia é preciosa, mas é rela-
cional e está limitada pelo dever, leis e 
sociedade”, assegurou. n



Durante o mês de 
outubro, a Or-
dem dos Médicos 

reuniu com oncologistas 
em Lisboa e no Porto a 
fim de “ouvir o que os 
especialistas acham que 
deve ser feito” em rela-
ção ao atraso na aprova-
ção da utilização de me-
dicamentos inovadores 
em doentes oncológicos 
por parte do Infarmed, a 
Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos 
de Saúde. A SRNOM re-
cebeu os representantes 
dos vários hospitais do 
Norte do país na reunião 
realizada a 23 de outubro. 
O encontro teve a mode-
ração de António Araújo, 
que iniciou a sua inter-
venção afirmando que, 
“na sequência das notí-

cias que vieram a lume”, a Ordem to-
mou este assunto como prioridade e “o 
bastonário convocou estas reuniões” 
para “ouvir as opiniões dos especialistas 
e perceber se realmente têm sentido ou 
não as dificuldades nas aprovações dos 
pedidos de Autorização de Utilização 
Excecional (AUE) ”. 
O que está em causa? Os medicamentos 
que já obtiveram autorização de intro-
dução no mercado (AIM) só podem ser 
utilizados pelos hospitais do SNS após a 
conclusão positiva do respetivo processo 
de avaliação prévia hospitalar. Contudo, 
em situações excecionais (por exemplo, 
se um doente correr risco imediato de 
vida ou risco de sofrer complicações 

SRNOM ACOLHEU 
REUNIÃO DE 
ONCOLOGISTAS 
COM O BASTONÁRIO

MÉDICOS APONTAM 
“BARREIRAS 
EXCESSIVAS” QUE 
IMPOSSIBILITAM OS 
DOENTES DE TEREM 
ACESSO À MELHOR 
EVIDÊNCIA CIENTÍFICA 
DISPONÍVEL

Maior 
transparência 
no acesso a  
medicamentos 
inovadores

A Ordem dos 
Médicos reuniu 
com oncologistas 
na SRNOM a 23 
de outubro com o 
objetivo de discutir 
formas para melhorar 
o acesso dos doentes 
a medicamentos 
inovadores. Depois 
da reunião em 
Lisboa, o encontro no 
Porto contou com a 
presença de António 
Araújo, a discussão 
de testemunhos dos 
diferentes hospitais 
do Norte do país 
e definiram-se 
“quais as barreiras a 
derrubar”. 
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vam as opiniões das equipas 
médicas, impossibilitando 
os doentes de terem acesso 
à medicação cientificamente 
mais eficaz. No documento, 
Luís Costa salientava ainda o 
imperativo de cumprimento 
das regras éticas e deontoló-
gicas por parte dos médicos 
e dava conta dos muitos ca-
sos em que estes eram alvos 
de processos e queixas por 
problemas dos quais na reali-
dade não tinham responsabi-
lidade direta ou indireta.
A troca de testemunhos en-
tre os oncologistas resultou 
na concordância de que exis-
tem efetivamente “barrei-
ras” com muito impacto, no-
meadamente: as Comissões 
de Farmácia e Terapêutica 
(CFT) dos hospitais, pela re-
tenção de pedidos de AUE; os 

peritos do Infarmed, que muitas vezes 
não são especialistas na área; e a sua di-
recção, pela demora excessiva nos pro-
cessos de avaliação de custo-efetividade. 
O bastonário reforçou que os “medi-
camentos propostos pelas equipas de 
saúde são comprovadamente eficazes”. 
“A inovação terapêutica faz com que 
hoje os medicamentos tenham uma efi-
cácia maior do que há uns anos atrás, 
ou seja, os novos medicamentos que vão 
aparecendo são de facto cada vez melho-
res. Cada vez com maior eficácia e me-
nos efeitos colaterais”, explicou. 
Miguel Guimarães lembrou que muitos 
dos medicamentos objeto de pedidos de 
AUE “já foram aprovados pela Agência 

Europeia do Medicamento”, “com base 
em sólida evidência científica”. Para o 
bastonário, é inaceitável recusar a uti-
lização de medicação que efetivamente 
“diminui o risco de morte, o risco de re-
corrência da doença oncológica e pre-
serva a qualidade de vida”, não se reco-
nhecendo o valor terapêutico validado 
por investigadores e médicos a nível 
internacional.
Os oncologistas apelaram a um melhor 
circuito de aprovação, tanto a nível dos 
hospitais como na fase de análise no In-
farmed, com um processo claro e trans-
parente, com prazos bem definidos e 
com decisões favoráveis ou desfavorá-
veis independentemente do hospital que 
requer o pedido. 
Com o objetivo de se encontrar uma 
solução, o bastonário da Ordem dos 
Médicos defendeu que era “essencial 
construir um caminho que derrubasse 
barreiras”. Primeiramente, defendeu, 
é importante “estabelecer prazos, que 
têm de ser curtos”, pois “os doentes on-
cológicos são uma prioridade, por exigi-
rem um tempo mais curto para serem 
operados, precisando mais rapidamente 
de medicação.” Depois, é preciso “que 
quando o Infarmed decide se autoriza 
ou não certa medicação, exista transpa-
rência”, mencionou. 
Para terminar, Miguel Guimarães reve-
lou estar já agendada uma reunião com 
o presidente do Infarmed, e onde iria 
estar presente o presidente do Colégio 
da Especialidade de Oncologia Médica. 
“O presidente do Infarmed está dispo-
nível para ajudar a resolver a situação. 
Ele ficou preocupado porque é fácil de 
verificar a pertinência de uma proposta 
[de AUE] que seja feita e é fácil compro-
var que há propostas que vêm do hospi-
tal A e são chumbadas e a mesma pro-
posta vinda do hospital B é aprovada”, 
declarou.
No seguimento desta reunião, em jeito 
de conversa informal, o bastonário ex-
plicou ainda que “é importante atender-
mos a que, hoje em dia, é um grupo de 
médicos que faz um pedido”. Ou seja, 
“existe um grupo de especialistas que 
conhece bem o doente e que faz o pe-
dido, pelo que é ainda mais incompreen-
sível que esse pedido seja depois negado 
por peritos do Infarmed, que não são es-
pecialistas da área”, lamentou. n

graves), os hospitais podem requerer ao 
Infarmed uma autorização para utilizar 
esse medicamento ainda antes da finali-
zação do referido processo de avaliação. 
O requerimento tem de ser apresentado 
pelo doente, com a descrição da sua his-
tória clínica e a fundamentação da im-
prescindibilidade do tratamento para o 
mesmo. É aqui que se têm colocado mui-
tos problemas. A questão foi primeira-
mente levantada pela divulgação de 
uma carta assinada por Luís Costa, pre-
sidente do Colégio da Especialidade de 
Oncologia Médica, e dirigida ao basto-
nário. A carta referia um número exces-
sivo de barreiras e pareceres negativos 
por parte do Infarmed, que contraria-

“É fácil de verificar 
a pertinência de 
uma proposta [de 
AUE] que seja 
feita e é fácil de 
comprovar que 
há propostas que 
vêm do hospital A 
e são chumbadas e 
a mesma proposta 
vinda do hospital B 
é aprovada”
Miguel Guimarães
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tica, que trouxe à Sala Braga da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (SRNOM) durante o último trimes-
tre de 2019. Estas conferências surgiram 
da oportunidade de “juntar a comuni-
dade de psiquiatras e outros médicos de 
vários locais do país”, como referiu Car-
los Mota Cardoso, “para debater temas 
científicos e tecnológicos com grande 
impacto para a sociedade.” Entre os sub-
temas abordados estiveram “a evolução 
do Homem” e “os desafios das novas tec-
nologias”, com o passado e o presente a 
serem tratados na primeira sessão e o 
futuro na segunda. Em ambas as ses-
sões, o representante do CRNOM e o 
especialista em cirurgia Fernando Reis 
Lima fizeram a apresentação das pales-
tras e a posterior moderação do debate. 
Na primeira apresentação, a 3 de outu-
bro, Carlos Mota Cardoso começou por 
mencionar como “esta palestra serve de 
introdução a duas ocasiões únicas para 
estar perto de um profissional que trans-

CONFERÊNCIA

Sob o  tema genérico “Tecnologia e 
Humanidade”, Fernando Medeiros 
Paiva levou à Sala Braga da SRNOM 
duas palestras durante os meses de 
outubro e novembro. Na primeira, 
o psiquiatra fez um resumo das 
grandes descobertas do passado até 
à atualidade. Na segunda, fez uma 
previsão dos desafios tecnológicos 
futuros. Ambas as sessões tiveram a 
moderação de Carlos Mota Cardoso e 
Fernando Reis Lima.

Com o objetivo de abordar o pas-
sado, o presente e o futuro da 
tecnologia e o seu impacto na 

humanidade, Fernando Medeiros Paiva 
preparou duas palestras sobre a temá-

NOTÍCIAS46

Fernando Medeiros Paiva

REFLEXÃO SOBRE 
ALGUMAS GRANDES 
QUESTÕES DO MUNDO 
MODERNO

Tecnologia  
e Humanidade

Aceda aos vídeos das 
conferências diretamente através 
dos códigos QR ou pesquise na 
plataforma Youtube. Texto e Fotografia Medesign



apesar de muitas opiniões contrá-
rias, “o mundo está certamente me-
lhor” do que antigamente “por causa 
da intervenção da ciência”, que 
atuou em problemas como “a fome, 
a pobreza extrema e a mortalidade 
infantil”.  

História da humanidade
Ao revisitar “o início de tudo”, desde 
o Big Bang até aos dias de hoje – fa-
zendo alusão à linha temporal que 
Carl Sagan utilizou para “compac-
tar” a história do universo em um 
ano –, Medeiros Paiva revelou que, 
nesta metáfora, “o ser humano ape-
nas apareceu a 21 segundos antes da 
meia-noite do dia 31 de dezembro”. 
Ainda dentro das reflexões sobre 
a história da humanidade, o ora-
dor recomendou as obras de Yuval 
Noah Harari e o livro “A História da 
Origem”, de David Christian, onde 
se “inspirou para as palestras”. Ao 
abordar as extinções em massa que o 
planeta já sofreu, alertou para a pró-
xima grande extinção a ser causada 
pelo aquecimento global e como “so-
mos os únicos a poder evitá-la”.

O “ser humano aumentado”
Uma das melhorias encontradas no 
“rumo que a tecnologia está a levar” 
é a sua intervenção na evolução do 
humano. O “ser humano aumen-
tado” – como lhe prefere chamar –, 
foi “desde sempre um acontecimento 
na evolução” pelo uso de ferramen-
tas “que funcionam como próteses” 
para nos auxiliar. Hoje, “já se encon-
tra a implementação desses auxilia-
dores no corpo” em “vacinas, pace-
makers e elétrodos no cérebro”, mas 

as grandes alterações ainda estavam por 
ser discutidas na próxima palestra.

13 NOVEMBRO
Segunda palestra

A fim de se “evitar encarar o futuro com 
um otimismo cego e um medo parali-
sante”, a segunda sessão, no dia 13 de 
novembro, remeteu para uma ponde-
ração sobre as “megamudanças” que vi-
vemos. Nesta palestra foram analisados 
aspetos da inteligência artificial e algo-
ritmos, digitalização e aceleração digi-
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mite conhecimento, expe-
riência e bom senso”. Ao ex-
pressar a sua admiração por 
Fernando Medeiros Paiva, 
salientou que o colega “é, 
em todos os sentidos da pa-
lavra, um clínico.” Fernando 
Reis Lima referiu o “amigo 
de longa data”, a quem cha-
mou de “médico completo e 
humanista”, dando início à 
sessão.

Erros cognitivos e ilusão
Fernando Medeiros Paiva 
explicou que esta conversa 
“revela o modo como vive-
mos e avaliamos o mundo 
que nos rodeia”. O seu gosto 
e “prazer” pela comunicação 
médica levou-o a realizar 
estas conferências, refletindo “o modo 
como vemos o mundo” e “o que conse-
guimos digerir da informação” que nos 
transmitem. O psiquiatra pretendeu 
mostrar dados e factos tecnológicos que 
“causaram impacto pela forma como 
modelaram a humanidade”. Dando o 
exemplo do filme “2001: Odisseia no 
Espaço”, que disse ser ”um filme im-
portante para se perceber como a hu-
manidade começou”, deu importância 
ao facto de ter podido “adquirir sabedo-
ria e clarividência” para abordar estas 
questões. 

A parte inicial da palestra focou-se na 
“hipocrisia” e “impacto” dos media e re-
des socias que “deturpam a visão” e “cau-
sam ilusões dos sentidos e erros cogniti-
vos”, nomeadamente em “áreas nobres 
do saber” como a Medicina e “áreas in-
fluentes da dimensão sociopolítica”. Fez  
referência então à ilusão de Müller-Lyer 
(uma ilusão de ótica geométrica desen-
volvida pelo psiquiatra alemão Franz 
Müller-Lyer em 1889) exemplificando-o 
com vídeos para mostrar “o quão fácil 
é enganar a mente”. Mesmo com estas 
“distrações”, o psiquiatra confessou que, 

Fernando Medeiros Paiva
Licenciado em Medicina e Mestre 

em Psiquiatria, foi chefe de 

serviço hospitalar no Hospital de 

São João e membro do Conselho 

de Administração e da Direção 

Clínica da Casa de Saúde Santa 

Catarina. Integrou a direção do 

colégio de especialidade de 

Psiquiatria da Ordem dos Médicos, 

tendo sido também delegado 

regional do Norte do Instituto da 

Droga e da Toxicodependência. 

Foi Presidente da secção de 

Psiquiatria Biológica da Sociedade 

Portuguesa de Psiquiatria e 

Saúde Mental. Exerce igualmente 

atividade privada. Possui mais 

de 55 trabalhos publicados em 

revistas da especialidade nacionais 

e internacionais, e vários artigos 

publicados na imprensa diária e 

semanal.

Fonte: https://www.institutocriap.com/



tas patologias”, “acarretam questões éti-
cas”. Além disso, “ainda não se sabe se 
ao alterar um gene, essa mudança não 
vai alterar outro”. As inovações estão a 
acontecer com tanta rapidez que “já sus-
penderam todo o tipo de atividades que 
tinham a ver com edição genómica na 
China”. Para Medeiros Paiva, cabe en-
tão “a cada país tomar as suas decisões 
de ética”. E mais uma vez o palestrante 
sugeriu um filme sobre o assunto: “Gat-
taca”, de Andrew Niccol. “Mais uma vez, 
os filmes de ficção são mais reais do que 
imaginamos”, disse. 
A última questão abordada foi o futuro 
das profissões. Já que “até 50% dos pos-
tos de trabalho podem ser automatiza-
dos nas próximas décadas” e “não se 
sabem as inovações que irão surgir”, é 
“difícil responder a isto”. Mesmo assim, 
muitos serão os pontos positivos. “O tra-
balho infantil, perigoso e escravo vai 
acabar, pois os robots farão um trabalho 
mais rápido e menos dispendioso”, con-

cluiu. Outro aspeto positivo será 
“a fusão entre o humano e má-
quina, que não devemos recear”. 
Mesmo com “o medo do domínio 
da máquina”, teremos de ter pre-
sente que “tudo o que não possa 
ser digitalizado – a emoção, com-
paixão, intuição, ética, mistério, 
criatividade – é o que nos irá dis-
tinguir e é a nossa grande vanta-
gem sobre a tecnologia”. 
Para terminar a sua interven-
ção, disse ser importante “ter em 
conta que, se as tecnologias dei-
xarem de ser ferramentas e pas-
sarem a ser necessidades vitais, 
deixaremos de ser inteiramente 
humanos.” Assim, deixou claro 
que “a tecnologia deve ser criada 
para melhorar o bem-estar do ser 
humano” e não para “modificar o 
próprio ser humano”. A sua men-
sagem final apelou à “valorização 
de qualidades humanas, tal como 
se tem feito pela tecnologia”, algo 
“que não estamos a fazer”.  
Como parte da moderação desta 
conferência, Fernando Reis Lima 
fez ainda uma pequena apresen-
tação. “No futuro não poderemos 
trabalhar sem utilizarmos a in-
formática”, porém, “é importante 
não esquecer os nossos valores e 

sermos mais humanos”. Enaltecendo 
o discurso de Medeiros Paiva, o cirur-
gião ponderou sobre as descobertas e as 
guerras provocadas pelo Homem. “A hu-
manidade é o pior inimigo de si mesma”, 
refletiu. Para evitar “erros do passado”, o 
“único caminho é a educação da popula-
ção e dos nossos dirigentes”, de modo a 
que “a cultura e a humanização” sejam 
os aspetos a relevar. Citando “A inven-
ção do dia claro” de Almada Negreiros, 
disse desejar “frisar que os valores do 
Homem não podem nunca desaparecer”. 
No que disse “ultrapassar o conceito de 
conferência”, Carlos Mota Cardoso dei-
xou o seu apreço por iniciativas como 
esta, que partem de “uma conversa en-
tre amigos para uma análise do pas-
sado”. Comparando a nossa vivência à 
caverna de Platão, o representante do 
CRNOM considerou que, ao “estarmos 
a olhar para o futuro”, temos sempre de 
“refletir profundamente” sobre esta “pa-
nóplia de descobertas”. n

tal, mobilidade, mediatização, a “inter-
net das coisas” e a chegada do chamado 
“novo homem”. “O homem mudará mais 
nos próximos 20 anos do que nos últi-
mos 200”, antecipou Fernando Medei-
ros Paiva. 

“Megamudanças” e inteligência 
artificial
Utilizando o exemplo de vitórias de 
computadores em jogos de tabuleiro, o 
orador mostrou que, “mesmo compa-
rando em jeito de brincadeira”, estes são 
os indícios “do problema que começa a 
existir quando a máquina ultrapassa o 
homem”. Aplicando à área da Medicina, 
contrapôs que “esta é a vitória mais an-
siada da inteligência artificial cognitiva” 
já que “a aplicação Watson suplanta (…) 
os médicos em diagnóstico e tratamento 
clínico”. Porém, não se pode esquecer o 
lado humano na Saúde. “Afirmo que não 
quero ser seguido por um Watson, mas 
não vou a um médico que não tenha um 
Watson ao seu lado”, esclareceu. 
O desenvolvimento tecnológico “tem 
vindo a ser mais rápido, mais barato 
e mais eficiente”, como explicou, en-
quanto “tudo o que estiver ligado ao ser 
humano – empatia, criatividade e ética, 
por exemplo – é cada vez mais caro e 
lento.” Este contraste e tentativa de su-
primir as necessidades emocionais mos-
tram que “vai existir a simulação de sen-
timentos por parte de máquinas – mais 
propriamente por engenharias médicas 
(como o Watson) – mas ainda não há a 
criação de consciência”. 

Genética e natureza humana
A par dessa evolução, outro dos temas 
abordados foi a engenharia genética, e 
a promessa de “aumentar a longevidade 
com a edição de um único gene”. Os 
dois grandes patamares da engenharia 
genómica foram “a descoberta da dupla 
hélice em que se estrutura o ADN” e 
“a conclusão do projeto do genoma hu-
mano em 2003”. Na atualidade, o orador 
considerou que “a verdadeira revolução 
com consequências imprevisíveis” é a 
“edição do ADN alterando e corrigindo 
os genes alvo”. Esta técnica “CRISPR/
CAS9 funciona como armazenador, al-
terador, cortador e editor do genoma”. 
As “alterações que já foram feitas em 
bebés, que agora são resistentes a cer-
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fecal-oral”, provocada por um vírus de 
RNA da família picornavírus. “Existem 
três tipos de vírus de pólio: o vírus de pó-
lio selvagem tipo 1 (WPV1), 2 (WPV2) e 
3 (WPV3)”, sendo que apenas o primeiro 
permanece em “franca circulação”, nas 
regiões endémicas. Dos indivíduos infe-
tados pelo poliovírus, “cerca de 3/4 não 
desenvolve qualquer tipo de sintomas”, 
“20% têm apenas sintomas muito ligei-
ros” e altamente inespecíficos, nomea-
damente, “febre, dor de garganta, falta 
de apetite, náusea, vómitos e dores mus-
culares”, enquanto “4% têm atingimento 
neuronal”. Estes últimos, explicou Rui 
Capucho, são os doentes que exibem 
os característicos défices motores asso-
ciados à doença. O seu quadro clínico 
pode oscilar desde um “tónus muscular 
flácido” com “perda de força” e “espas-
mos e dores musculares” associados, até 
uma paralisia flácida aguda irreversível, 
presente em até 0,5% da totalidade dos 
casos. Adicionalmente, “0,1% morrem”, 
advertiu o médico de Saúde Pública. 

PREVENÇÃO
Quanto ao “período de infecciosidade 
desta doença”, este estende-se desde 
“7 dias antes do início dos sintomas 
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DIA MUNDIAL DE COMBATE 
À POLIOMIELITE

No dia 24 de Outubro, Dia 
Mundial de Combate à 
Poliomielite, a Sala Braga da 
SRNOM acolheu o debate 
“Erradicação Mundial da Pólio”, 
um evento promovido em 
parceria com o Rotary Club 
Porto-Douro. 

Texto Inês Duro › Fotografia Medesign

DEBATE NA SRNOM

Erradicação 
Mundial da 
Pólio

Ukaeje, embaixadora da Nigéria, que 
discursou sobre o recente sucesso nige-
riano no combate à poliomielite. 
“Estamos, de facto, muito perto de ter-
minar com a pólio, mas ainda não ter-
minámos. E isso justifica, naturalmente, 
que estejamos hoje aqui, num dia muito 
importante, que é o Dia Mundial do 
Combate à Pólio, no qual a Fundação 
Rotary tem tido, nestes anos, um im-
pacto muito importante”, começou por 
referir José Miguel Marques. O Presi-
dente do Rotary Club Porto Douro agra-
deceu à SRNOM pela “gentileza” com 
que acolheu o evento, bem como a toda 
a audiência e oradores convidados, dos 
quais destacou Ngozi Ukaeje. Antes 
de se despedir, José Miguel Marques 
pediu a atenção para a transmissão de 
uma breve “preview” do documentário 
“Drop to Zero”, um sumário dos esforços 
históricos da Rotary no sentido da erra-
dicação da poliomielite. 
Seguidamente foi a vez de Rui Capu-
cho fazer uma apresentação sobre a 
poliomielite segundo a “visão da Saúde 
Pública”. Conforme explicou o especia-
lista, a poliomielite é uma doença infe-
to-contagiosa aguda “exclusivamente 
humana” e de “transmissão sobretudo 

A  sessão comemorativa, que 
atraiu dezenas de médicos à 
SRNOM e foi transmitida em 

direto na página de facebook do Distrito 
1970 dos Rotários, foi presidida por José 
Miguel Marques, Presidente do Rotary 
Club Porto Douro, e José Carvalhido da 
Ponte, Governador do Distrito 1970. O 
evento contou com uma palestra de Rui 
Capucho, especialista em Saúde Pú-
blica, e um debate moderado por André 
Santos Luís, especialista em Estomato-
logia. O destaque da noite caiu, no en-
tanto, sobre a convidada de honra, Ngozi 



até 6 semanas após” o 
mesmo, “isto se houver 
sintomas”, o que não 
ocorre em 75% dos ca-
sos, ressalvou Rui Ca-
pucho. Assim sendo, 
e não existindo à data 
nenhum tratamento 
específico eficaz, o 
combate à doença re-
sume-se essencial-
mente à sua prevenção, 
que se faz por meio da vacinação. Neste 
contexto, importa referir que para a ob-
tenção de “proteção de grupo” contra a 
poliomielite se estima que seja apenas 
necessária uma “taxa de vacinação de 
85%”. Este, destacou o palestrante, é um 
valor relativamente baixo quando com-
parado, por exemplo, com o sarampo, 
cuja estimativa ronda os “98%”, dada a 
sua elevada contagiosidade. No entanto, 
esta estimativa de 85% é somente válida 
caso os remanescentes “15%” se encon-
trem “espalhados pela população, e, na-
turalmente, fora de “bolsas de suscetibi-
lidade”, salientou.
Ainda no âmbito da vacinação, existem 
atualmente “2 grandes tipos de vacina 
contra a poliomielite: a vacina injetada 

e a vacina oral”. Comparando-as, a 
vacina injetada destaca-se por ser 
uma vacina inativada, altamente 
eficaz, tendo como principal des-
vantagem a sua elevada termolabi-
lidade (sendo apenas conservável “a 
uma temperatura entre 2º e 8ºC”), 
algo que inviabiliza a sua distribui-
ção em massa em países subdesen-
volvidos. No que toca à vacina oral, 
além de ser, obviamente, de muito 
mais fácil administração, não re-
querendo treino, é “muito mais 
barata” e “não requer uma rede de 
frio” para a sua conservação. Outra 
característica da vacinal oral é ser 
“excretada por via fecal”, sendo, por 
isso, passível de ser disseminada 
em meios com escasso saneamento. 
“Ou seja, nós estamos a conseguir 
infetar pessoas que não foram va-
cinadas com a vacina, utilizando 
uma das características do próprio 
vírus”, a sua transmissão fecal-oral. 
Apesar de ser incapaz de prevenir 
a doença, este método permite con-
ferir uma proteção parcial à popu-
lação não imunizada, ocorrendo 
atenuação da sintomatologia. A sua 
grande desvantagem prende-se, no 
entanto, com o seu “potencial de 
mutagénese”, visto que a cada “1 a 
200 000” administrações, a própria 
vacina é responsável pela propaga-
ção de uma estirpe “geneticamente 
modificada” do WPV2, sendo esta 
causadora de doença e igualmente 
capaz de infetar terceiros. Acerca 
deste particular tipo de poliovírus, 

Rui Capucho destacou que o mesmo se 
encontra oficialmente erradicado desde 
2015, tendo-se iniciado o processo de 
transição da vacina para uma bivalente 
(que passará a cobrir somente os outros 
dois tipos de poliovírus), na procura de 
mitigar o risco de mutagénese associado 
à vacinação oral.  Relativamente à situa-
ção epidemiológica atual da poliomie-
lite, “neste momento temos apenas com 
consideração endémica o Afeganistão, o 
Paquistão e a Nigéria”, sendo que esta 
última não possui, “desde 2016”, “ne-
nhum caso reportado”. 
A concluir a sua apresentação, o espe-
cialista em Saúde Pública salientou os 
três requisitos obrigatórios subjacentes 
a um estatuto de eliminação, a saber: 

a inexistência de casos reportados nos 
últimos 3 anos consecutivos de polio-
mielite por vírus selvagem; a garantia 
de uma “vigilância epidemiológica sus-
tentada de todos os casos de paralisia 
flácida aguda”; e a “garantia de identi-
ficação de bolsas de suscetibilidade”. 
“Estamos quase, e quando este ‘quase’ 
estiver concluído, invistam, a seguir, no 
sarampo”, foi o apelo final deixado à Ro-
tary por Rui Capucho. 

SITUAÇÃO NA NIGÉRIA
Para discutir o caso particular da Ni-
géria, atualmente um dos remanescen-
tes três países endémicos da pólio no 
mundo, e único em África, tomou a pa-
lavra Ngozi Ukaeje. No seu discurso, a 
embaixadora da Nigéria em Lisboa co-
meçou por celebrar o importante “mi-
lestone” atingido este ano: o terceiro 
ano consecutivo sem casos reportados. 
No entanto, e como a mesma fez ques-
tão de realçar, “ainda têm um ano pela 
frente até poderem ser considerados 
‘polio-free’”, pelo que deve ser redobrada 
a vigilância. “O nosso Serviço Nacional 
de Cuidados de Saúde Primários está 
muito reticente em relação a este feito. 
Sim, é um feito, e estamos muito conten-
tes, mas não podemos ser complacen-
tes. Qualquer complacência pode levar 
a ressurgência”, advertiu a diplomata 
nigeriana, que afirmou ter feito sua 
missão “livrar a África de pólio”. Em 
termos dos principais desafios enfrenta-
dos, Ngozi Ukaeje destacou a questão da 
insegurança, particularmente em zonas 
de insurgência no Nordeste, algo que 
tem vindo a impossibilitar o acesso da 
ajuda humanitária e, por conseguinte, 
a vacinação das crianças desses terri-
tórios. Nas regiões onde o acesso é, de 
facto, concedido à ajuda humanitária, 
existe, no entanto, ainda muita “descon-
fiança” por parte das populações locais, 
lamentou a embaixadora, em conclusão. 
A encerrar a sessão comemorativa do 
Dia Mundial de Combate à Poliomielite, 
José Carvalhido da Ponte, Governador 
do Distrito 1970 dos Rotários, lamentou 
“algum desânimo” que se tem vindo a 
sentir, alertando para necessidade de 
não se perder de vista o objetivo agora, 
numa “luta” que já se estende “há quase 
40 anos”. “Estamos quase, quase”, foi a 
mensagem-chave que encerrou a noite.n
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Uma nova  
forma de atuar 
na prática 
clínica

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE 
CUIDADOS DE SAÚDE 
CENTRADOS NAS 
PESSOAS

“Trata-se de uma 
filosofia e de um 

método que permitem 
que os avanços tecno-
lógicos e biomédicos 
sejam utilizados nos 
doentes num contexto 
humano que responda 
às suas necessidades 
físicas, emocionais, 
espirituais e sociais”. 
Foi desta forma que 
foi apresentado o Con-
gresso Internacio-
nal de Cuidados de 
Saúde Centrados nas 
Pessoas.
Durante dois dias, o 
Salão Nobre da SR-
NOM recebeu “espe-
cialistas nacionais e 
internacionais para 
debaterem avanços 
tecnológicos que se-
jam utilizados nos pa-
cientes num contexto 
humano e que desen-
volvam bons mode-
los de relação inter-
pessoal entre médico 
e doente”, explicou 
o presidente do con-
gresso e da APASD, 
Manuel Cardoso de 
Oliveira. Depois de 
uma breve incursão 
sobre a história da 
cidade do Porto, An-
drew Miles, codiretor 
do University of West 
London European 
Institute for Person 
Centered Health and 
Social Care, elogiou a 
“excelente organização 
do evento”, passando 
a palavra a Jonathan 

Asbridge. O presidente da ESPCH apre-
sentou o curso de mestrado e doutora-
mento em “People Centered Health and 
Social Care” do King’s College London, 
Reino Unido, procurando “motivar os 
interessados a seguirem esta especiali-
zação”. Por fim, António Sarmento, em 
representação do CRNOM, agradeceu a 
presença “de tão ilustres oradores con-

vidados” num “congresso útil e impor-
tante para a comunidade médica”. 

“EDUCAÇÃO MÉDICA”
Diante dos enormes avanços científicos 
e tecnológicos da medicina, juntamente 
com um colapso de valores humanos, 
tornou-se necessária uma modificação 
significativa nos currículos das esco-
las de medicina. Este foi o mote para 
a primeira conferência da tarde de 17 
de outubro, sobre Educação Médica. 
Os oradores convidados mostraram-se 
preocupados com a literacia em saúde 
da população, o empoderamento do pa-
ciente, bem como a sensibilidade social 
e humana dos profissionais de saúde. 
Sob a questão “Porque devemos pra-
ticar cuidados de saúde centrados na 
pessoa?”, Andrew Miles abordou as 
diferenças entre evidência científica e 
conhecimento. Para o orador “os cui-
dados de saúde centrados nas pessoas 
são um imperativo e não uma opção”, 
destacando, neste contexto, a importân-
cia da ética profissional, da evidência 
científica e empírica e da avaliação dos 
custos para a sociedade. Já Manuel Car-
doso de Oliveira, professor catedrático 
aposentado da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, conferenciou 
sobre “Como educar os médicos nestes 
novos tempos?”, sublinhando que “na 
medicina sempre existiu a vontade de 
inovar”. 
“O componente humano não deve ser 
‘abafado’ pelo processo tecnológico, as 
duas vertentes são essenciais para a 
medicina. Não basta a evolução tecnoló-
gica, tem que haver humanidade. E por 
outro lado, também não há humanidade 
sem competência. Portanto, a medicina 
tem que ser praticada com humanidade 
e competência, também esta técnica e 
humana”, comentou o vice-presidente 
do CRNOM, António Sarmento. A evo-
lução tecnológica e científica foi também 
abordada por Rui Estrada, para discur-
sar sobre a importância da literacia em 
saúde. Luís Campos, diretor do serviço 
de Medicina do Hospital de São Fran-
cisco Xavier/Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental (CHLO), inaugurou a discus-
são sustentando que “as necessidades 
dos pacientes devem ser uma prioridade 
nas decisões clínicas”. n

Nos dias 17 e 18 de 
outubro, a SRNOM 
recebeu o Congresso 
Internacional de 
Cuidados de Saúde 
Centrados nas Pessoas. 
Organizado pela 
Associação para a 
Segurança dos Doentes 
(APASD), o Conselho 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(CRNOM) e a European 
Society for Person 
Centered Healthcare 
(ESPCH), o evento 
revelou “uma nova 
maneira de pensar e 
atuar na prática clínica, 
tendo sempre presente 
que os doentes são 
pessoas”. 



centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

A Galeria, situada junto ao Salão 

Nobre, é um espaço amplo, que 

beneficia de intensa luz natural 

e se debruça sobre o espelho de 

água exterior. Ideal para acolher 

exposições, é, simultaneamente, 

a área utilizada para apoio aos 

congressos na colocação de stands 

promocionais e/ou disponibilização 

de refeições.

CapaCidade: 200 pessoas

CaraCterístiCas: Área: 280 m2 | 

Climatização 

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial

Galeria

O Salão Nobre é o principal auditório do 

Centro de Cultura e Congressos. Com 

dimensões apropriadas para a realização 

de eventos de média e grande dimensão, 

está particularmente vocacionado para 

acolher conferências ou seminários das 

mais diversas entidades. 

O espaço assegura uma grande 

variedade de opções técnicas, desde 

o sistema de iluminação, à projeção 

audiovisual ou à configuração do palco. 

Dispõe ainda de um foyer para receção 

dos convidados e uma sala de apoio 

(Sala Porto), ideal para a colocação 

do secretariado. O palco tem acesso 

próprio.

CapaCidade: 300 pessoas (máx.) 

CaraCterístiCas: Área: 330 m2 | Área de 

palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 | 

Climatização | Cabine de audiovisuais 

(Régie)

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial | Tela de 

grande formato (4,80 largura) | Projetor 

multimédia | Sistema de som ambiente | 

Microfones de palco e de lapela | Mesa 

presidencial com 2 ou 5 módulos | 

Gravação de Vídeo e de Som | Computador 

| Relógio conta-minutos

Salão Nobre

Eventos
à medida

Espaços

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

No centro da cidade do Porto encontra 
um espaço privilegiado para organizar 
o seu evento. A Ordem dos Médicos – 
Secção Regional do Norte tem à sua 
disposição um moderno Centro de 
Cultura e Congressos, composto por 
espaços multifuncionais, equipamentos 
de última geração e serviços premium 
diversificados, que garantem total 
cobertura das suas necessidades. 
Rodeado por uma atmosfera bucólica 
e singular, o Centro de Cultura 
e Congressos garante uma rara 
tranquilidade e privacidade a quem o 
visita. Situada junto ao Jardim d’Arca 
de Água, a infraestrutura reúne ótimas 
condições para acolher os mais 
variados tipos de eventos: congressos, 
conferências, exposições, ações de 
formação, jantares ou espetáculos. 
Para as diferentes valências dispõe de 
um auditório com capacidade para 
300 lugares, de um vasto conjunto de 
pequenos auditórios e salas de reunião, 
de uma galeria polivalente, de um 
bar e área lounge e de um complexo 
residencial. No exterior, além dos 
belíssimos espaços verdes, piscina e 
dois campos de ténis, dispõe de parque 
de estacionamento, zonas de lazer e 
um bar/restaurante no edifício sede. 
Mais do que um espaço físico de 
excelência, o Centro de Cultura e 
Congressos distingue-se como um 
equipamento multifacetado e apto a 
acolher o seu evento.  
Venha conhecê-lo. 

Centro de Cultura e Congressos
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 poRTo
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt
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Novos Órgãos 
Sociais da 
AEFMUP
2020

Após um ato 
eleitoral que ditou 
a reeleição de Nuno 
de Barros Ferreira 
como presidente 
– agora com uma 
nova equipa a seu 
lado –, a tomada de 
posse dos órgãos 
sociais da AEFMUP 
para o mandato de 
2020 aconteceu 
no dia 2 de 
dezembro, na Aula 
Magna da FMUP. 
Na cerimónia 
estiveram 
presentes muitos 
convidados ilustres 
“da casa” que 
destacaram o 
papel dos novos 
dirigentes eleitos 
na defesa dos 
interesses dos 
estudantes de 
Medicina.

TOMADA DE  POSSE

No dia 2 de de-
zembro toma-
ram posse os 

dirigentes eleitos para 
os órgãos sociais da As-
sociação de Estudantes 
da Faculdade de Medi-
cina da Universidade do 
Porto (AEFMUP) para 
o mandato de 2020. A 
cerimónia teve lugar na 
Aula Magna da FMUP e 
contou com intervenções 
do pró-reitor da Univer-
sidade do Porto José Cas-
tro Lopes, de Fernando 
Araújo, presidente do 
Conselho de Administra-
ção do Centro Hospitalar 
Universitário de São João 
(CHUSJ), Hélio Alves, 
membro do Conselho Na-
cional do Médico Interno 
(CNMI) e representante 
do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM), Fran-
cisco Cruz, sub-diretor 
da FMUP, Vasco Mendes, 
presidente da Associação 
Nacional de Estudantes 
de Medicina (ANEM), 
João Pedro Videira, presi-
dente da Federação Aca-
démica do Porto (FAP), e 
– após a tomada de posse 
–, de Nuno de Barros Fer-
reira, presidente reeleito 
da AEFMUP.

“UMA ASSOCIAÇÃO 
DE ESTUDANTES PARA 
ESTUDANTES”

Sílvia Oliveira, presidente cessante 
da Mesa da Assembleia Geral da AE-
FMUP, deu início à cerimónia, subli-
nhando “a honra que foi pertencer aos 
órgãos sociais” da associação. Entre 
votos de agradecimento, a jovem con-
gratulou “os membros da equipa, que 
desenvolveram um excelente trabalho.” 
Para a estudante, o balanço final foi de 
“missão cumprida.” Antes de apresen-
tar os convidados da mesa, ainda dese-
jou “que o lema da AEFMUP se mante-
nha: uma associação de estudantes para 
os estudantes.”

Te
x

to
 e

 F
ot

og
ra

fia
 M

ed
es

ig
n

NUNO DE 
BARROS 
FERREIRA 
REELEITO 
PRESIDENTE 
DA AEFMUP
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José Castro Lopes dirigiu-se 
ao púlpito para elogiar o tra-
balho do reeleito presidente. 
“O Nuno sempre teve um es-
pírito de grande colaboração e 
de grande empenho”, salien-
tou. No local onde disse sen-
tir-se “em casa”, o pró-reitor 
da UP, que foi vice-presidente 
da AEFMUP em 1978, desta-
cou a “evolução enorme” que 
a associação teve ao longo dos 
anos. Mesmo “havendo uma 
luta diária pelos direitos dos 
estudantes”, o docente frisou 
que o que distingue esta asso-
ciação é “o espírito de coope-
ração” entre “os nove departa-
mentos” que contribuem para 
que “os estudantes estejam 
mais integrados e tenham um 
elevado grau de formação.”
Para Fernando Araújo, a 
AEFMUP é “uma estrutura 
extremamente relevante na 
questão da diversificação 
das políticas, tanto do ponto 
de vista do ensino superior, 
como da saúde.” Nas sua in-
tervenção, salientou “o papel 
da AEFMUP no diálogo para 
existir uma boa formação mé-
dica”, algo em que o próprio 
tem participado com os ór-
gãos sociais cessantes e que 
“quer continuar a trabalhar 
nos anos vindouros”, disse.
Em representação do CR-
NOM, Hélio Alves dirigiu-se 
ao público dando os “para-
béns pelo trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido” pela 
AEFMUP, salientando que 
“a relação que esta tem com 

a Ordem dos Médicos é extremamente 
importante”. Essa “ligação, que se tem 
tornado cada vez mais forte,” tem re-
sultado “em marcos históricos como 
é o caso da nova Prova Nacional de 
Acesso”, que foi um “caso acompanhado 
pelos estudantes.” Para o membro do 
CNMI, “a associação está a evoluir e a 
profissionalizar a organização de even-
tos”, mostrando um “grande empenho” 
no crescimento desta entidade. “Vocês 
são o futuro, por isso é importante não 
estarem passivos”, aconselhou. 

Vasco Mendes falou sobre “o novo ciclo” 
que a AEFMUP está a viver“, referindo 
que tem a certeza que conseguirão im-
plementar as novas ideias com o maior 
dos sucessos.” Ao mencionar “os 35 anos 
de história da AEFMUP com a ANEM”, 
sublinhou que “estas duas associações 
sempre caminharam lado a lado, e este 
último ano não foi exceção”.

ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES E 
DEMOCRACIA
O presidente da FAP abordou “questões 
de princípio”, pois “as associações de 
estudantes são fundamentais na forma 
como construímos a democracia”. Para 
João Pedro Videira, “construir e deci-
dir políticas faz sempre sentido quando 
é um processo de codecisão”. Destacou 
que a cooperação entre as várias enti-
dades da FMUP “é um modelo que tem 
vindo a resultar” numa “verdadeira es-
cola de vida”. O estudante do Instituto 
Superior de Engenharia do Porto referiu 
que fazer parte de associações académi-
cas “faz de nós pessoas mais completas”.
Após Sílvia Oliveira cessar as suas fun-
ções, a nova presidente da Mesa da As-
sembleia Geral da AEFMUP, Ana Mar-
tins Costa, passou a dirigir a tomada de 
posse dos novos membros da associa-
ção. Para terminar a cerimónia, o re-
cém reeleito presidente da AEFMUP 
proferiu algumas palavras de reflexão e 
compromisso. “Este é o momento mais 
importante e solene da AEFMUP. No 
passado comprometemo-nos a atuali-
zar. Atualização concluída. Hoje, digo 
que deixámos uma AEFMUP melhor 
do que a que encontrámos. Foi um ano 
de imenso trabalho, dedicação e com-
promisso”, disse. Depois de enunciar 
eventos de sucesso – como o Med.Win, 
o Sky Meeting, o Music Fest e o What 
Else? –, Nuno de Barros Ferreira agra-
deceu o apoio recebido de todos os ór-
gãos da FMUP. Referido-se às múltiplas 
oportunidades para “fortalecer laços 
com a academia”, o presidente prome-
teu que “o futuro trará uma AEFMUP 
irreverente e única na forma de pensar”. 
Sobre a missão de “promover a proteção 
da saúde de todos”, prometeu que a AE-
FMUP “não descansará e continuará a 
lutar pela causa que é motivo de união 
de todos os médicos: a formação pós-gra-
duada em Medicina.” n

O primeiro a discursar foi Francisco 
Cruz, que considerou “o balanço do ano 
passado bastante positivo”. Entre os ob-
jetivos cumpridos, destacou o facto de a 
AEFMUP, conjuntamente com a dire-
ção da Faculdade, ter conseguido “man-
ter a biblioteca e a sala de estudo abertas 
durante mais tempo”, destacando ainda 
o papel do presidente reeleito, junta-
mente com Dulce Madeira, diretora do 
Mestrado Integrado em Medicina, na 
“análise muito cuidada do curso” para 
ver “o que deveria ser alterado”.



No dia 15 de 
novembro, a 
Comissão de 
Qualidade e 
Segurança do 
Hospital da Senhora 
da Oliveira, em 
Guimarães, 
organizou as suas 
primeiras Jornadas 
da Qualidade em 
saúde. Neste âmbito, 
o presidente do 
CRNOM, António 
Araújo, foi o orador 
convidado na 
conferência “A 
importância do 
Consentimento 
Informado”.
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I Jornadas da 
Qualidade 

A IMPORTÂNCIA DO 
CONSENTIMENTO 
INFORMADO

“Uma Visão sobre a Quali-
dade na Saúde” foi o tema 

escolhido para as I Jornadas da 
Qualidade do Hospital da Se-
nhora da Oliveira, em Guima-
rães (HSOG). Organizado pela 
Comissão de Qualidade e Segu-
rança e pelo Gabinete da Qua-
lidade do HSOG, o evento en-
quadrou-se nas comemorações 
do Dia Mundial da Qualidade, 
assinalado a 15 de novembro. O 
encontro, realizado no auditório 
da instituição, teve como obje-
tivo a sensibilização dos profis-
sionais de saúde para algumas 
temáticas abordadas, tais como 
os “cuidados de saúde centrados 
no utente e na família” e a “evo-
lução da segurança do doente 
em Portugal”. A importância 
do consentimento informado 
foi outro dos tópicos destacados 
nestas jornadas e o presidente 

do CRNOM, António Araújo, foi o ora-
dor convidado para esta conferência. 
O presidente da Comissão de Ética do 
HSOG inaugurou a sessão, explicando 
a relevância do tema. “O consentimento 
informado é primário no exercício dos 
cuidados de saúde. Para fazermos boas 
escolhas, devemos ser devidamente in-
formados sobre as várias implicações. 
Por vezes, é difícil que um profissional 
de saúde consiga fazer as pessoas com-
preenderem tudo aquilo que a sua deci-
são implica, e deve-se construir uma re-
lação de confiança”, afirmou João Reis. 

HOSPITAL DA SENHORA DA 
OLIVEIRA, GUIMARÃES

“Uma  
Visão sobre a 
Qualidade na 
Saúde”
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mento n.º 698/2019, 5 de 
setembro, da Ordem dos 
Médicos. “Todo o ato mé-
dico comporta risco para o 
doente. Por isso, havendo 
risco, há que informar os 
doentes ou cidadãos que 
vão ser sujeitos a esses atos 
dos benefícios e dos riscos 
que os mesmos podem tra-
zer. E deve ser o cidadão 
informado dos riscos e be-
nefícios que deve aceitar 
realizar o ato médico que 
lhe é proposto”, introduziu. 
Antes de identificar os do-
cumentos que espelham o 
consentimento informado, 
indicou ainda os elemen-
tos estruturais deste ato: 
a competência, “do mé-
dico para realizar o ato 
médico”, a comunicação 
“entre médico e doente”,  a 
compreensão, “sem termos 
técnicos”, a voluntariedade 
e o consentimento “por 
parte do doente”. 

ENQUADRAMENTO 
LEGAL 

No Regulamento de Deon-
tologia Médica (Regula-
mento n.º 707/2016, 21 de 
julho, da Ordem dos Mé-
dicos) ou Código Deon-
tológico da Ordem dos 
Médicos, António Araújo 
destacou alguns artigos. 

Entre eles, o Art. 19.º – Esclarecimento do 
médico ao doente, que “deve ser prestado 
previamente e o doente deve consentir 
em consciência”; e o Art. 20.º – Consen-
timento do doente. Aqui, o orador esclare-
ceu como deve ser prestado o consenti-
mento, após esclarecimentos “adaptados 
a cada doente”, com “palavras adequa-
das, compreensíveis e realçando o mais 
importante, sem preocupar o doente”, 
sublinhando o fator tempo como “fun-
damental neste processo”. Para explicar 
os Art. 21.º – Doentes incapazes de dar o 
consentimento, 22.º – Consentimento pre-
sumido e 23.º – Formas de consentimento, 
serviu-se de exemplos que focam “a de-
fesa e o melhor interesse dos doentes”. 

Segundo o presidente do CRNOM, tudo 
isto está ainda enquadrado na Norma 
da Direção-Geral da Saúde (Norma n.º 
015/2013 de 03/10/2013) atualizada em 
2015. Com base neste documento, sa-
lientou o acesso à informação, o tempo 
de reflexão, a identificação e descrição 
do ato médico, os riscos e benefícios, 
entre outros aspetos. “Há ainda exce-
ções ao dever de informar, o designado 
privilégio terapêutico, em que o médico 
pode não transmitir alguma informação 
que possa colocar em perigo a vida da 
pessoa. O doente também tem direito a 
não ser informado, a não querer saber”, 
completou. Ao longo da sua exposição, 
António Araújo citou ainda alguns ar-
tigos do Código Penal que estabelecem 
a penalização que ocorre quando há in-
cumprimento das normas relativas ao 
consentimento informado. 

INFORMAÇÃO + CONSENTIMENTO

O peso do consentimento informado na 
prática clínica diária, que nem sempre é 
como dita a legislação, também não foi 
esquecido. “Temos que ter em conta vá-
rios fatores, desde a unidade de saúde, o 
diagnóstico, o procedimento e o tempo. 
Para podermos explicar quais os riscos e 
benefícios do que vamos fazer aos doen-
tes, precisamos de tempo. E o doente 
também precisa de tempo para refle-
tir sobre a informação que lhe é dada e 
para que possa assinar o consentimento 
informado de forma consciente”, decla-
rou António Araújo. Apesar do termo 
resultar da soma da informação trans-
mitida e recebida com o consentimento 
que é dado, “o consentimento informado 
não reduz o nível de responsabilidade 
pela execução dos atos consentidos. Não 
inibe a responsabilidade do médico em 
fazer bons atos médicos e de forma cor-
reta”, terminou. 
O debate estendeu-se à audiência e os 
médicos presentes levantaram algumas 
questões relacionadas com a informati-
zação do consentimento informado e a 
validade da assinatura do utente. O pa-
lestrante esclareceu algumas dúvidas e 
elucidou sobre as vantagens do consen-
timento informatizado na prática clínica 
diária. n

57

Apesar de lidar com o consentimento 
informado diariamente, enquanto di-
retor do serviço de Oncologia do Cen-
tro Hospitalar Universitário do Porto 
(CHUP), António Araújo optou por 
abordar este tema tão “teórico” de forma 
mais genérica e reservando algum 
tempo para discutir as suas implicações 
com a plateia. Através da apresentação 
“Consentimento Informado – suas im-
plicações”, o orador explicou as raízes 
deste processo, no Código de Nurem-
berga em 1947, e que veio mais tarde a 
estabelecer-se em vários códigos. Para 
contextualizar, o presidente do CRNOM 
relacionou o consentimento informado 
com o ato médico, descrito no Regula-



Qual o estado do 
Plano Nacional  
de Saúde? 

XIV CONGRESSO AEFFUP

Sob o tema “A 
Profissão Farmacêutica 
para o Cidadão”, a 
AEFFUP realizou 
a 14ª edição do 
seu Congresso 
nas instalações da 
delegação norte da 
ANF, nos dias 22 e 23 
de novembro. António 
Araújo foi um dos 
oradores convidados 
e apresentou a 
conferência “O cidadão 
no centro do sistema 
de saúde” na sessão 
plenária “O Cidadão 
e o Plano Nacional de 
Saúde”.

A  Associação de 
Estudantes da 
Faculdade de 

Farmácia da Univer-
sidade do Porto (AEF-
FUP) realizou o seu XIV 
Congresso nos dias 22 e 
23 de novembro. A De-
legação Norte da Asso-
ciação Nacional das Far-
mácias (ANF) foi o local 
escolhido para acolher o 
evento que contou com 
sessões plenárias e con-
ferências subordinadas 
ao tema geral “A Profis-
são Farmacêutica para o 
Cidadão”. Esta 14ª edição 
do evento coincide com a 
data limite de vigência do 
Plano Nacional de Saúde 
(PNS) 2012-2016, entre-
tanto estendido até 2020, 
e teve como objetivo “tra-
zer à discussão as formas 
através das quais a profis-
são farmacêutica coloca, 
efetivamente, o cidadão 
no centro do Sistema de 
Saúde”, como se pode ler 
no comunicado no site 
oficial do XIV Congresso 
AEFFUP. 

A primeira sessão da tarde do segundo 
dia de congresso foi dedicada à sessão 
plenária “O Cidadão e o Plano Nacio-
nal de Saúde”. Com a moderação de 
Carlos Maurício Barbosa, presidente 
da Comissão Científica do congresso, e 
de Maria Ana Martins, secretária-geral 
da AEFFUP, a sessão foi composta por 
duas palestras e a sua posterior discus-
são. O primeiro a discursar foi António 
Araújo, presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
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ambientes adequados face ao crescente 
nível das doenças não transmissíveis” e 
sobre “a importância do fortalecimento 
dos cuidados de saúde”, tanto a nível 
nacional como regional e local, para 
questões como “a obesidade, o tabaco e 
a diabetes”.
Recorrendo a diversos estudos cientí-
ficos, concluiu que “para a redução da 
mortalidade em Portugal até 2025” é 
preciso olhar para as principais causas 
de morte atualmente. “Conseguiu-se 
ver em 2014 um grande peso das doen-
ças não transmissíveis como a diabetes e 
as doenças circulatórias, respiratórias e 
oncológicas”, disse. Para além disso, foi 

notório que “as outras causas 
de morte diminuíram o seu im-
pacto na mortalidade no país”. 
Em relação ao tabaco, explicou 
que, apesar de “em 2012 se ter 
diminuído o consumo”, é visí-
vel “em 2016 e em 2017 o seu 
aumento”, “principalmente 
nas mulheres”, segundo os da-
dos do Inquérito Nacional de 
Saúde. O estudo do Serviço de 
Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e de Depen-
dência (SICAD) realizado nas 
escolas “demonstrou uma ten-
dência para uma diminuição”, 

comprovando que “a esperança está 
nos jovens”, como elogiou em alusão à 
plateia. Para se poder observar melhor 
estes dados, a oradora recomendou a 
visita à “Plataforma da Mortalidade”, 
no site da Direção-Geral da Saúde, que 
centraliza informação sobre os óbitos 
em Portugal. 
O evento terminou com uma discussão 
entre oradores e estudantes da FFUP, 
tendo sido abordados temas como “a 
coordenação técnica do PNS” e “a neces-
sidade de uma maior articulação entre 
médicos e farmacêuticos”. n

(CRNOM), que apresentou uma pales-
tra intitulada “O Cidadão no Centro do 
Sistema de Saúde”.
Numa exposição com exemplos gráficos 
ilustrativos, António Araújo abordou “os 
valores mais importantes para os doen-
tes e para a família: tratar com digni-
dade e respeito, a comunicação, a segu-
rança, a confidencialidade, a compaixão 
e a empatia que se deve estabelecer”. Ao 
refletir sobre o panorama atual, deu o 
seu parecer em relação ao “aumento da 
expectativa de vida, mas diminuição da 
qualidade” e “ao aumento de hospitais 
privados, mas diminuição do número 
de camas hospitalares”. Essa afluên-
cia a hospitais privados “provocou uma 
falta de médicos no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS)”, dando “uma média de 
2,3 médicos por mil habitantes, número 
muito inferior à média europeia.” 
Ao detalhar temas como “inovação, uni-
dades de saúde e profissionais de saúde”, 
inseridos no Plano Nacional de Saúde, 
revelou que “a despesa em saúde tem 
vindo a diminuir, quer em medicamen-
tos, mas também no financiamento de 
cuidados continuados”. Para terminar, 
disse que “em termos de gastos, gasta-
mos muito do nosso bolso em relação a 
outros países da União Europeia e não 
vemos as necessidades serem supridas”. 
Assim, salientou, é “preciso repensar 
todo o SNS”, também pelo ”aumento de 
literacia, que provoca outro tipo de ne-
cessidades” comparativamente há uns 
anos atrás, e “que o SNS não tem conse-
guido suprir”. 
No que considerou ser uma “mensagem 
de alerta”, Carlos Maurício Barbosa elo-
giou a intervenção de António Araújo, 
particularmente por ter salientado que, 
“para cuidarmos devidamente dos pa-
cientes, é também preciso termos pro-
fissionais motivados e com condições de 
trabalho para exercerem aquilo que é a 
sua função.”
Também presente na sessão, Fátima 
Quitério, a diretora executiva do PNS 
2012-2016, apresentou a palestra “Plano 
Nacional de Saúde: Que resultados? 
Que futuro?”. Dividindo-a em três par-
tes, a assistente graduada de Saúde 
Pública falou sobre “o processo de mu-
dança que é a história do planeamento 
de saúde em Portugal”, “a necessidade 
de se criarem comunidades resilientes e 

“Os valores mais 
importantes para 
os doentes e para 
a família: tratar 
com dignidade 
e respeito, a 
comunicação, 
a segurança, a 
confidencialidade, 
a compaixão e a 
empatia que se 
deve estabelecer”
António Araújo
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resultados das diferentes técnicas 
cirúrgicas, o que tem implicado um 
grande esforço de aprendizagem por 
parte dos cirurgiões. Sendo a multi-
disciplinaridade uma condição sine 
qua non para uma prática clínica de 
qualidade, sentimos que é imprescin-
dível a participação de outros profis-
sionais”, começou por explicar Jorge 
Santos, presidente do congresso. Or-
ganizado pela Sociedade Portuguesa 
de Cirurgia da Obesidade e Doenças 
Metabólicas (SPCODM) e pela Socie-
dade Espanhola de Cirurgia de Obesi-
dade (SECO), a iniciativa contou com 
o patrocínio científico da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia (SPCIR). 
Tendo como principal objetivo pro-
porcionar “um ambiente facilitador 
de troca de ideias e experiências”, o 
congresso ocorreu num momento 
em que se discute a crise do SNS. 
Por isso, Jorge Santos apelou a uma 
“coordenação mais eficaz, para um 
melhor aproveitamento dos recursos 
e condições no tratamento dos doen-
tes”. Presente na sessão de abertura, 
o presidente do CRNOM congratulou 
a comissão organizadora pela “exce-
lência desta reunião científica”. Para 
António Araújo, “aprofundar conhe-
cimentos na área assistencial, obter 
conhecimentos que permitam fazer 
investigação científica e ter capaci-
dade para ensinar os colegas mais 
novos” são características de um 
“médico completo”, a par da capaci-
dade de “criar empatia para que haja 
confiança na relação médico-doente”. 
António Araújo também comentou 
a crise do SNS e a importância de a 

classe médica “se manter unida, persis-
tente e resiliente na sua ação”. 
Paula Freitas, presidente da Sociedade 
Portuguesa para o Estudo da Obesidade 
(SPEO), Gil Gonçalves, secretário-geral 
da SPCIR, Raquel Sanchez, presidente 
da SECO, Almino Ramos, presidente de 
honra do congresso, John Preto, repre-
sentante do Colégio de Cirurgia Geral 
da OM, e Manuel Monteiro, vereador e 
responsável pelo pelouro da Saúde da 
Câmara Municipal de Gaia, também 
marcaram presença nesta sessão de 
abertura do X Congresso Nacional e VII 
Congresso Ibérico de Cirurgia de Obesi-
dade e Doenças Metabólicas. n

Este que é 
considerado “o 
principal encontro 
para cirurgiões 
dedicados à cirurgia 
bariátrica”, teve 
como objetivo 
proporcionar um 
fórum de discussão, 
troca de experiências 
e convívio entre 
médicos. Organizado 
conjuntamente 
pela Sociedade 
Portuguesa 
de Cirurgia da 
Obesidade e 
Doenças Metabólicas 
(SPCODM) e pela 
Sociedade Espanhola 
de Cirurgia de 
Obesidade (SECO), 
o evento realizou-
se nos dias 3 e 4 de 
outubro, em Vila 
Nova de Gaia. 

Apelo à 
coordenação 
eficaz de 
recursos
EVENTO PROPÕE 
UM OLHAR CRÍTICO 
SOBRE OS TEMAS MAIS 
PREMENTES

X CONGRESSO 
NACIONAL E VII 
CONGRESSO IBÉRICO 
DE CIRURGIA DE 
OBESIDADE E DOENÇAS 
METABÓLICAS 

A diabetes e a cirurgia metabó-
lica, a hipoglicemia pós-ci-
rurgia bariátrica, o papel da 

cirurgia nas complicações associadas 
à diabetes mellitus tipo 2, a gastrecto-
mia vertical, o bypass gástrico, o pre-
sente e o futuro da cirurgia bariátrica, 
entre outros, foram os principais temas 
do X Congresso Nacional / VII Con-
gresso Ibérico de Cirurgia de Obesidade 
e Doenças Metabólicas realizado nos 
dias 3 e 4 de outubro, no hotel Holiday 
Inn, em Vila Nova de Gaia. “Verifica-se 
um incremento em termos de inovação 
nas técnicas endoscópicas terapêuticas, 
bem como um maior conhecimento dos 
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lho, presidente da Escola Superior 
de Enfermagem do Porto (ESEP), 
e António Soares, gestor executivo 
do CINTESIS (Centro de Investi-
gação em Tecnologias e Serviços de 
Saúde). O presidente CRNOM, An-
tónio Araújo, ele próprio também 
ligado ao ICBAS enquanto professor 
catedrático convidado e membro do 
Conselho de Representantes, tam-
bém marcou presença na cerimónia.
Corália Vicente recordou que o 
curso, embora relativamente recente,  
já permitiu a produção de 108 teses, 
desde o seu modelo inicial, em 2001, 
comprovando a “determinação” de 
todos os docentes e estudantes en-
volvidos. Para a diretora do curso, 
“tudo começou com o sonho de 
Nuno Grande”, que foi reformulado 
em 2009 no âmbito do chamado pro-
cesso de Bolonha – quando o curso 
de doutoramento se estabeleceu no 
atual programa doutoral.
António Sousa Pereira realçou como 
o curso de doutoramento “prepara 
os profissionais para novas abor-
dagens científicas, novas propostas 
terapêuticas e novas metodologias 
de atuação”, oferecendo uma “forte 
componente multidisciplinar cientí-
fica”. Em relação à “figura histórica 
da UP” que é Nuno Grande, o reitor 
da Universidade do Porto destacou 
como o homenageado era “um mes-
tre não só pela sua notável atividade 
científica e pedagógica, mas também 
pela sua intervenção cívica.”
Após a homenagem a Nuno Grande, 
seguiu-se a apresentação de Afaf 
Meleis, professora de Enfermagem 
e Sociologia na Universidade da 
Pensilvânia, nos EUA, que proferiu 
a conferência intitulada “Nursing 
Scholarship: Reflections on the Past 
and Envisioning the Future”. O evento 

serviu ainda como introdução para o XII 
Encontro de Doutorados de Ciências da 
Enfermagem que decorreu de 9 a 12 de 
outubro no ICBAS. Segundo Corália Vi-
cente, esse encontro pretende “aumentar 
a visibilidade da Enfermagem como dis-
ciplina de conhecimento” e “debater a for-
mação avançada em Portugal”. Foi ainda 
lançado o livro “Evidenciando a Essência 
da Enfermagem”, que reúne os trabalhos 
produzidos ao longo da última década. n

F oi no Salão No-
bre do Instituto 
de Ciências Bio-

médicas Abel Salazar 
(ICBAS) que ocorreu a 
sessão “Evidenciando a 
Essência da Enferma-
gem”, a 9 de outubro, 
onde foi prestada ho-
menagem ao fundador 
da instituição e grande impulsionador 
do ensino das Ciências da Enfermagem, 
Nuno Grande, e reconhecido o trabalho 
dos docentes do ICBAS na formação de 
novos doutorados nesta última década. 
A sessão contou com as intervenções de 
Corália Vicente, diretora do curso de dou-
toramento em Ciências da Enfermagem, 
Henrique Cyrne de Carvalho, diretor do 
ICBAS, António Sousa Pereira, reitor da 
Universidade do Porto (UP), Luís Carva-

Os dez anos do programa 
doutoral em Ciências da 
Enfermagem do ICBAS foram 
comemorados no dia 9 de 
outubro com uma sessão 
intitulada “Evidenciando a 
Essência da Enfermagem”. 
António Araújo, presidente do 
CRNOM, marcou presença na 
sessão, que serviu também 
para prestar homenagem 
ao Professor Nuno Grande, 
fundador daquela instituição.

10 Years of 
the Doctoral 
Programme 
in Nursing 
Sciences
“Sucesso e 
determinação” nos 
10 anos de Ciências 
da Enfermagem
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Depois de uma bem-sucedida pri-
meira edição em 2018, o SKY 
(Surgical Knowledge for Youth) 

Meeting voltou a realizar-se no Centro de 
Investigação Médica (CIM) da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) a 9 de novembro. Com a colabo-
ração de Hugo Santos Sousa, cirurgião-
-geral do Centro Hospitalar Universitá-
rio de São João (CHUSJ) e docente da 
FMUP, a iniciativa da Associação de Es-
tudantes da FMUP (AEFMUP) deu des-
taque a temas referentes a procedimen-
tos cirúrgicos de mínima invasão com 
tecnologia robótica, especificamente em 
cirurgias do trato digestivo superior e em 
cirurgias cardiotorácicas. 
Francisco Cruz foi o primeiro a dirigir-
-se aos presentes na cerimónia de aber-
tura. O vice-presidente da FMUP desta-
cou que este encontro “é de alto carácter 

Texto Medesign › Fotografia Digireport

educacional e auxilia na produção de 
mais conteúdo científico de qualidade”. 
Para o membro do Departamento de Ci-
rurgia da FMUP, são encontros como 
este que provam que “existem diferen-
ças entre ser um cirurgião e um médico, 
pois antes de se ser cirurgião, é preciso 
ser-se um bom médico e fazer um bom 
diagnóstico.”
Seguiu-se a intervenção de Maria João 
Baptista, diretora clínica do CHSJ, que 
distinguiu a “capacidade, o compromisso 
e a resiliência – característica necessária 
em Medicina – da comissão organiza-
dora deste evento, que representa uma 
partilha de conhecimento entre gera-
ções”. Em representação da Ordem dos 
Médicos, António Sarmento, vice-presi-
dente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM), também 
marcou presença na sessão de abertura. 

Sky Meeting: 
Pensar em grande, fazer 
minimamente!
A 2ª edição do SKY (Surgical 
Knowledge for Youth) 
Meeting aconteceu a 9 de 
novembro no auditório do 
CIM da FMUP. A iniciativa da 
Associação de Estudantes 
da instituição (AEFMUP) 
pretendeu “juntar a 
irreverência da juventude 
com o conhecimento dos 
especialistas”. O evento 
prestou homenagem a 
Amadeu Pimenta e destacou 
procedimentos cirúrgicos de 
mínima invasão.  
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“Este é um evento que de-
monstra o ideal de con-
tribuição para um futuro 
melhor. Será com jovens 
médicos com humanização 
e intelecto, como estes jo-
vens médicos, que teremos 
os cuidados de saúde do 
nosso país em boas mãos”, 
elogiou. O encontro contou 
ainda com a presença de 
Hélio Alves, dirigente do 
Conselho Nacional do Mé-
dico Interno (CNMI). 
José Castro Lopes, pró-
-reitor da Universidade do 
Porto, destacou “a grande 
afluência” de participan-
tes e como isso mostrava 
“a importância dos tópicos 
abordados e o interesse que 
estes têm para a carreira e 
educação dos alunos de Me-
dicina”. Com um dos temas 
debruçado sobre a “cirur-
gia robótica”, Hugo Santos 
Sousa disse estar “certo que 
o público aprenderá com os 
melhores para fazer o me-
lhor pelos pacientes” e mos-
trou-se determinado a que o 
SKY Meeting “seja um con-

gresso internacional da especialidade de 
Cirurgia num futuro próximo”. A termi-
nar, Nuno Ferreira, presidente da AE-
FMUP, louvou a organização e destacou 
a importância do evento, pois, para um 
médico, “a ciência é sempre uma priori-
dade”, concluiu.

A palestra “To be a professor… is to be re-
membered by the future!”, proferida por 
John Preto, deu então início a esta se-
gunda edição do SKY Meeting, e foi 
uma homenagem póstuma ao percurso 
pessoal e profissional do Professor e ci-
rurgião Amadeu Pimenta, “um grande 
tutor e exemplo a seguir por todos os que 
aspiram ter uma carreira na cirurgia”, 
disse o cirurgião e responsável do Cen-
tro Multidisciplinar de Tratamento da 
Obesidade. n

“Este é um evento 
que demonstra 
o ideal de 
contribuição para 
um futuro melhor. 
Será com jovens 
médicos com 
humanização e 
intelecto, como estes 
jovens médicos, que 
teremos os cuidados 
de saúde do nosso 
país em boas mãos”
António Sarmento

PROGRAMA

NAMED LECTURE  “To be a professor… is to 
be remembered by the future!” [John Preto]

KEYNOTE LECTURE I  Cardiothoracic 
Surgery [Miguel Piñon] 

PLENARY SESSION I   Cardiothoracic 
Surgery [Nelson Paulo, Ricardo Ferraz e 
Pedro Fernandes]

KEYNOTE LECTURE II  Global Surgery 
[Isabelle Citron] 

PLENARY SESSION II  Upper GI Surgery 
[Manul Oliveira, Humberto Cristiano e Jaime 
Vilaça]

KEYNOTE LECTURE III  Upper GI Surgery 
[Atilla Dubecz]

WORKSHOPS  Heart Sutures, Sutures, 
Simulation in General Surgery, Basic skills 
in Laparoscopic Training, Percutaneous 
Lumbar Spine Fixation, Arthroscopic 
Simulation, Anterior Cervical Spine Fixation, 
Anatomical Dissection, Advanced Sutures 
on Plastic Surgery: Neurorraphy and 
Tendon Suture, Microscopic Sutures in 
Ophthalmology, Tracheostomy, Minimally 
Invasive Procedures in Rehabilitation 
Medicine, Emergency Airway Management, 
Vascular Anastomosis, Urology: a 
Laparoscopic Approach!

PARALLEL SESSION Vascular surgery 
[coordenado por Marina Neto] Cases: 
Carotid disease [João Rocha Neves], 
Peripheral artery disease [Ricardo Gouveia] 
and Patient with an aortic aneurysm 
[Mariana Moutinho]

Mais informações sobre o Sky Meeting 
disponíveis  no site oficial do evento
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O Hotel Vila Galé Collection de 
Braga foi o local escolhido para 
o encontro anual do Fórum de 

Enólogos no Norte do país, no dia 16 de 
novembro. Um jantar marcado por mo-
mentos de partilha e convívio entre só-
cios e enólogos e pela prova de vinhos 
únicos. “Organizámos este encontro 
com os próprios enólogos, que trazem 
os seus vinhos, normalmente novas co-
lheitas, para serem provados entre eles. 
As provas realizaram-se durante a tarde 
de hoje e esses vinhos serão servidos du-
rante o jantar para todos os convidados, 
sócios do Fórum de Enólogos e Clube 
de Vinhos Nortemédico”, explicou José 
Serôdio, diretor da Enoteca – Clube de 
Vinhos, no início do evento. Ao todo, 
17 enólogos, de várias regiões do país, 
apresentaram as suas produções e a 
qualidade tem vindo a aumentar a cada 
ano. “Provámos 38 vinhos: um espu-
mante, onze brancos, quatro generosos 
e os restantes tintos. Já conhecíamos 
as marcas e os produtores, mas foram 
apresentados vinhos novos, colheitas 
que não estão no mercado, de uma qua-
lidade surpreendente”, reforçou Álvaro 
Van Zeller, fundador da Barão de Vilar 
– Vinhos, SA. Presente pela segunda 

Médicos e Enólogos 
reuniram-se no Norte do país

JANTAR CONVÍVIO
FÓRUM DE ENÓLOGOS / CLUBE DE VINHOS NORTEMÉDICO

Enólogos, médicos e 
apreciadores de vinho 
voltaram a reunir-se em 
mais um evento do Fórum 
de Enólogos. No âmbito da 
parceria, o Clube de Vinhos 
Nortemédico associou-
se a este jantar anual no 
Norte, em Braga, a 16 
de novembro. Com uma 
forte adesão, os médicos 
revelaram o seu gosto 
pelos vinhos e tiveram a 
oportunidade de provar 
colheitas únicas.

vez num evento do Fórum, o também 
enólogo Bernardo Cabral trouxe três 
vinhos distintos: um verdelho da Ilha 
do Pico, dos Açores, um Pinot-Noir da 
Costa Vicentina e ainda um Tinto Alva 
Touriga Nacional da Companhia das 
Lezírias. “Escolhi estes vinhos porque 
têm uma personalidade muito vincada. 
Quando estamos entre enólogos e apre-
ciadores de vinho, devemos apostar em 
produções diferentes. Não que sejam os 
melhores, mas que marquem pela dife-
rença nas provas. São vinhos versáteis e 
tenho a certeza que vão gostar”, prome-
teu o Enólogo do Ano 2015 pela Revista 
de Vinhos. 

PARCERIA DE SUCESSO
Num jantar que reuniu cerca de 170 pes-
soas, destacou-se a presença da classe 
médica e dos seus convidados do Clube 
de Vinhos Nortemédico. “Entre sócios e 
convidados, contamos com cerca de 40 
pessoas do Clube. Esta forte representa-
ção revela o gosto dos médicos pela ati-
vidade e é uma mais-valia estarem tão 
próximos dos enólogos e terem a opor-
tunidade de provar vinhos únicos. Ape-
sar de se tratar de um evento do Fórum 
de Enólogos, a organização convidou 

MÉDICOS TIVERAM 
OPORTUNIDADE DE 
APRECIAR  38 VINHOS 
SUJEITOS A PROVA 
PRÉVIA
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o seu parceiro (Clube de Vinhos Nor-
temédico) a participar e tem sido uma 
parceria de sucesso”, revelou João Paulo 
Azevedo, coordenador do projeto Clube 
de Vinhos Nortemédico/Fórum de Enó-
logos. Quem também confirmou esta 
grande adesão dos médicos, não só do 
Norte como de outras regiões do país, foi 
André Santos Luís. “Este é um evento 
com uma dimensão completamente di-
ferente daqueles que temos participado 
e o ambiente de festa é fabuloso. Temos 
aqui muitos enólogos, produtores e até 
colegas, alguns que já não via há muito 
tempo. Os médicos já demonstraram 
gostar deste tipo de iniciativas e é uma 

aposta ganha que devemos re-
petir”, afirmou o vogal do Con-
selho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM). 
Como membro da Comissão 
Regional de Atividades Cultu-
rais e de Lazer da SRNOM, José 
Ferraz de Oliveira sublinhou o 
interesse da parceria e das ma-
nifestações culturais associadas 
ao mundo do vinho. “Eu sou só-
cio da Enoteca há muitos anos 
e fiquei muito contente quando 
soube que existiria um juntar 
de esforços entre a Enoteca e o 
Fórum de Enólogos com a nossa 
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos. O mais in-
teressante é a circunstância de 
reunir médicos, apreciadores e 
enólogos. Para além do conheci-
mento do vinho, é também uma 
forma alternativa de promover 
momentos de lazer e enrique-
cimento cultural. Quando esta-
mos a participar nestes eventos, 
para além da componente gas-
tronómica e da prova de vinhos, 
estamos também a aumentar a 
nossa própria cultura. Os enó-
logos explicam-nos a sua ativi-
dade e detalhes relacionados 
com o vinho e a sua produção, 
que de outra forma não iríamos 
saber. Estou surpreendido com 
a forte adesão e é uma prova de 
que os médicos apreciam estas 
iniciativas tão agradáveis”, rela-
tou o especialista em Medicina 
Interna. 

ATRAIR MAIS SÓCIOS MÉDICOS
O plano de atividades para 2020 já está 
traçado e o objetivo da organização 
passa por captar mais sócios médicos 
e partilhar todas as iniciativas de va-
lor promovidas no âmbito do Fórum 
de Enólogos, entre provas e convívios. 
“Além disso, pretendemos apresentar 
vinhos exclusivos, que são raros ou que 
nem estão no mercado. Temos presente 
no grupo pessoas do mundo dos vinhos 
de alta qualidade, a elite dos enólogos 
nacionais e os médicos têm a possibi-
lidade de partilhar momentos e privar 
com estes especialistas”, acrescentou 
João Paulo Azevedo. n
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As comemorações 
natalícias são já um 
ex-líbris da SRNOM 
e este ano não foi 
exceção. O número 
de inscrições tem 
aumentado ano 
após ano, e embora 
a maioria sejam 
médicos que já 
criaram a tradição 
de festejar o Natal 
junto dos colegas e 
das suas famílias, 
há sempre muitas 
estreias. Música, 
dança, surpresas 
e muita animação 
fizeram as delícias 
dos mais novos que 
se deslocaram até à 
SRNOM, no Porto, 
e às sub-regiões 
de Braga, Viana do 
Castelo e Vila Real 
para celebrar o 
Natal. 
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per-heróis e bonecos de 
neve. À entrada do Salão 
Nobre da Casa do Mé-
dico, onde decorreram as 
principais atividades do 
evento, o Pai Natal mos-
trava-se muito disponí-
vel para tirar fotografias 
com os mais pequenos. 
Dentro do salão, o que se 
podia observar era um 
clima de “alegria, entre 
amigos e familiares”, 
como prometia o convite 
de inscrição no evento, 
assinado pelo presidente 
do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), An-
tónio Araújo. Além de 
muita música, ofertas di-
dáticas e o indispensável 
lanche, a Festa de Natal 
na SRNOM contou com 
muitos momentos diver-
tidos e de interação entre 
os palhaços e as crian-
ças, antecedendo o espe-
táculo que se seguiu. “Os 
piratas também se apai-
xonam” deu nome à peça 
de teatro que proporcio-
nou momentos de pura 
diversão aos mais peque-
nos. A história retratava 
as aventuras de dois pi-
ratas, “Piramouco” e “Pi-
ratudo”, que na procura 
dos melhores tesouros 
acabam por se apaixonar 
por uma linda donzela, 
ao chegarem a terra. A 
peça aborda o amor, a 
amizade e o companhei-
rismo, aliado à boa dis-
posição, que convidou a 
muitas gargalhadas. 

Este ano, a SRNOM registou cerca de 
1500 inscrições, um novo recorde que 
revela o sucesso desta iniciativa. Dado o 
elevado número de crianças, com idades 
até aos 12 anos, que acorreram à festa, 
esta foi dividida em três sessões, reparti-
das ao longo do dia. António Sarmento, 
Alberto Pinto Hespanhol e Dalila Veiga 
foram os responsáveis, em representa-
ção do CRNOM, pela abertura das três 

sessões agendadas para o dia 14 de de-
zembro. “Esta casa é um pouco de todos 
nós” foi a grande mensagem de agrade-
cimento, sem esquecer os votos de Boas 
Festas. “A enorme adesão que a Festa 
teve este ano denota que os médicos re-
conhecem esta iniciativa da SRNOM e 
faz-nos sentir que estamos a cumprir 
a nossa principal missão: servir os mé-
dicos e tornar esta a sua segunda casa 
e das suas famílias”, comentou Dalila 
Veiga, no último encontro. 
Em conversa com as famílias que aderi-
ram à festa, as opiniões recolhidas foram 
unânimes: vale sempre a pena vir a este 
tipo de eventos, principalmente para 
proporcionar um dia diferente às crian-
ças e tentar passar-lhes, ainda mais, a 
magia desta época tão especial. Mário 
Miguens, especialista em Estomatolo-
gia, faz questão de acompanhar os netos 
Martim e Benedita, até eles atingirem o 
limite de idade. “É uma iniciativa muito 
feliz, simpática e os miúdos divertem-
-se muito com o espetáculo”, confessou. 
Também Joana Cunha, Helga Martins e 
Hugo Rodrigues são uma presença assí-
dua e destacam o “entusiamo” dos filhos, 
“que já pedem para vir”, e a oportuni-
dade de “conviver com os colegas e suas 
famílias fora do ambiente de trabalho”. 
No entanto, se para muitos esta festa é 
já uma tradição de família, para outros 
este foi o ano de estreia e mostraram-
-se surpreendidos com a organização 
e atividades programadas. Joana Leal, 
Bruno Reis, Pedro Sousa e Inês Vaz 
Matos esperaram que os filhos ficassem 
mais crescidos para aproveitarem esta 
festa da melhor forma e prometem re-
petir a experiência nos próximos anos. 
Enquanto a pequena Beatriz se mostrou 
ainda assustada com o Pai Natal e ou-
tras personagens, Helena, com apenas 
dez meses, ficou maravilhada com o 
momento de dança, acompanhando os 
movimentos no colo da mãe.

VIANA DO CASTELO [07 DEZ]
Na sede do Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo, foram o Pai Natal 
e o palhaço Joly os grandes anfitriões 
da tarde de 7 de dezembro. À medida 
que as crianças e as famílias iam che-
gando, eram presenteadas com balões 
divertidos, histórias animadas e ainda 
a possibilidade de fazer pinturas faciais. 

PORTO [14 DEZ]

F oi no dia 14 de dezembro que 
o Natal chegou à SRNOM em 
forma de festa e os médicos ins-

critos na secção, juntamente com os 
seus filhos e netos, desfrutaram de uma 
celebração antecipada. 
As crianças foram recebidas por algu-
mas das suas figuras animadas favo-
ritas, desde palhaços e princesas a su-
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O ambiente de festa e 
boa disposição marcou 
mais uma Festa de Na-
tal nesta sub-região e a 
decoração natalícia en-
cantou miúdos e graú-
dos. Aqui também os 
piratas “Piramouco” e 

“Piratudo” fizeram as suas travessuras e 
divertiram os mais pequenos, entre eles 
Luís Gabriel, de quatro anos, e Jorge, 
de 11. Maria João e Jorge Veiga Torres, 
cumpriram o seu “dever legal” e a tradi-
ção de trazer os netos a mais uma edição 
deste evento. O presidente da Mesa da 
Assembleia Sub-Regional de Viana do 
Castelo destacou a alegria das crianças 
e a aproximação entre médicos. “A festa 
é sobretudo para os miúdos, mas os cole-

gas também convivem e acabam 
por se encontrar cá todos nesta 
época, mesmo passando grande 
parte do ano sem se cruzarem. 
Saímos sempre muito agrada-
dos e as crianças muito felizes”, 
justificou. 
Uma opinião partilhada pelo 
presidente do Conselho Sub-Re-
gional de Viana do Castelo, para 
quem constitui um “privilégio” 
receber um evento como este, 
que reuniu cerca de 70 crianças. 
“Agrada-nos muito saber que há 
cada vez mais crianças, filhos ou 
netos de colegas, que assim que 
termina a festa, já estão a pensar 
na do próximo ano. É um grande 
incentivo para nós e estimula-nos 
a organizar um encontro maior e 
ainda melhor, sempre num am-
biente descontraído e de conví-
vio”, declarou Nelson Rodrigues. 
“Vimos a esta festa todos os anos 
porque as crianças se divertem 
muito. O facto de ser em Viana 
do Castelo, num ambiente mais 
familiar, em que as crianças já 
se conhecem é um grande atra-
tivo e acaba por ser mais engra-
çado. É muito benéfico a Festa 
espalhar-se às sub-regiões e não 
existir a obrigatoriedade de nos 
deslocarmos ao Porto, gerando 
mais proximidade entre todos”, 
concordou Renata Sousa. A es-
pecialista em Medicina Geral e 
Familiar trouxe as duas filhas, 
Leonor e Carolina, que adoram esta al-
tura do ano. “A parte que eu mais gosto 
é quando o Pai Natal entrega as prendas 
e as lancheiras e abro com os meus ami-
gos. Também gosto muito do palhaço 
porque faz balões engraçados”, contou 
Leonor, de 8 anos, ansiosa pelo início 
da peça de teatro. Para Liliana Brito, 
este encontro é já uma referência para 
a sua família. “As atividades que prepa-
ram são sempre engraçadas, as crianças 
desfrutam e nós também porque convi-
vemos com outros colegas e famílias. 
A Marta tem 5 anos e adora receber a 
primeira prenda do ano, entregue pelo 
Pai Natal. O Tomás tem apenas 2 anos, 
ainda está a descobrir a magia desta 
época, mas já reage muito bem às cores 
e às músicas”, revelou.  

BRAGA [07 DEZ]
De mãos dadas aos pais, as crianças en-
travam aos saltos e risadas no Espaço 
Vita, em Braga, onde o palhaço Pipoca 
e companhia estavam prontos para as 
receber. O boneco de neve e o Pai Na-
tal, prontamente disponíveis para ouvir 
os pedidos dos mais novos, distribuíam 
“dá-cá-mais cinco” e tiravam fotos com 
os mais desejosos. Foi a 7 de dezembro 
que o Conselho Sub-Regional de Braga 
da Ordem dos Médicos organizou a sua 
Festa de Natal, num local devidamente 
decorado para proporcionar momentos 
de convívio e alegria – próprios da época 
festiva – para os médicos da cidade e 
arredores, bem como às cerca de 120 
crianças inscritas. Antes da peça tea-
tral começar, Álvaro Pratas Balhau, di-
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rigiu-se aos presentes, abordando a im-
portância do evento e o papel da Ordem 
dos Médicos. “Sejam bem-vindos a este 
dia que pertence às crianças. Queremos 
celebrar esta época simbólica e lembrar 
que continuamos aqui a apoiar os médi-
cos e a qualidade da Medicina. Por isso, 
aproveitemos estes momentos de conví-
vio para descontrair com colegas de pro-
fissão enquanto os miúdos se divertem”, 
celebrou o presidente da Sub-Região de 
Braga. 
O brilho nos olhos dos mais petizes 
anunciava o início do espetáculo. O en-
redo acompanhava um rei e o seu filho 
príncipe e cavaleiro, pronto a encarar 
uma nova aventura: ajudar uma fada a 
recuperar as suas asas. Foi entre risos 
e músicas que o público recebeu esta 
história. “O que gostei mais foi o espe-
táculo, principalmente da 
parte do peixe”, disse, ani-
mado, João, de cinco anos. 
“É a quarta vez que vimos. 
Depois de ter ido pela pri-
meira vez ao Porto, come-
cei a vir à festa de Braga. 
Este ano, trouxemos quase 
a família toda”, disse a 
mãe de João, Helena Fer-
nandes, especialista de 
Medicina Interna. Para 
Cindy Serra Tribuna, este 
encontro é ideal para as 
suas filhas Clara e Alice 
fazerem novos amigos. “É 
um dia muito divertido, 
que nos permite conviver 
com os colegas num am-
biente fora do hospital. Alguns miúdos 
já se conhecem e esperam por este dia 
para se encontrarem”, disse a também 
especialista em Medicina Interna. O dia 
terminou com a tradicional entrega de 
prendas e de um lanche, que proporcio-
nou mais conversas e brincadeiras entre 
os mais novos.

VILA REAL [08 DEZ]
Tomás tem sete anos e foi o ajudante de 
serviço do palhaço Pipoca, ganhando 
também um nome animado: palhaço 
Piroleta. As traquinices, as histórias di-
vertidas e os balões coloridos fizeram fu-
ror aquando da chegada das cerca de 30 
crianças à sede da Sub-Região de Vila 
Real. Foi no dia 8 de dezembro que este 

espaço viu o Natal ser celebrado de 
uma forma especial. “Ficamos muito 
contentes por poder organizar esta 
festa para os filhos e netos dos nos-
sos colegas, sem a necessidade de se 
deslocarem ao Porto, como acontecia 
há alguns anos atrás. Já começa a 
ser uma tradição e é muito bom ver a 
alegria destas crianças que enchem 
a nossa sede de animação e conví-
vio”, confessou Margarida Faria. A 
presidente do Conselho Sub-Regio-
nal de Vila Real da Ordem dos Mé-
dicos também se mostrou curiosa 
com as atividades programadas, que 
incluíam a peça de teatro “Os pira-
tas também se apaixonam” e ainda 
as pinturas faciais, um momento 
que as crianças não dispensam. Ma-
tilde e Leonor são irmãs gémeas, 

mas enquanto uma 
prefere as brincadei-
ras com o palhaço, a 
outra adora pintar o 
rosto e aguarda ansio-
samente pela sua vez. 
Por ver comprovada a 
alegria das suas filhas, 
Ana Rocha voltou pela 
segunda vez, tal como 
Bela Alice Costa. “A 
Sara tem dois anos e 
vem desde que nasceu. 
Começou por vir ainda 
no carrinho e começa 
agora a descobrir a ma-
gia desta época”, con-
tou a especialista em Me-
dicina Geral e Familiar. 

Como membro do Conselho Sub-Re-
gional de Vila Real, elucidou que já pro-
movem esta iniciativa há quatro anos e 
tem sido uma mais-valia, “pois permite 
que algumas crianças de Vila Real, que 
dificilmente iriam deslocar-se ao Porto, 
tenham acesso a esta festa, possam reu-
nir-se aqui e festejar o Natal. É algo para 
continuar, e quantas mais iniciativas 
conseguirmos descentralizar melhor, 
levamos a Ordem dos Médicos a mais 
colegas”, reforçou Bela Alice Costa. 
Apesar de esta ser uma estreia para a 
família de Ana Filipa Rebelo, a espe-
cialista em Medicina Interna também 
comentou a descentralização. “É uma 
experiência interessante e pretendo 
voltar nos próximos anos, até porque é 

uma iniciativa com grande mérito que 
combate a concentração de atividades 
nas regiões do litoral do país”, afirmou, 
enquanto a pequena Maria Luís, de 17 
meses, sorria e batia palmas de felici-
dade. Já Lígia Silva vem a esta festa há 
três anos, a mesma idade da filha Eva. 
“Vejo esta iniciativa como uma oportu-
nidade de convívio com os outros cole-
gas, porque no dia-a-dia acabamos por 
estar muito isolados e distantes destes 
momentos. Para a Eva é também muito 
interessante porque a cada ano descobre 
coisas diferentes: enquanto que no ano 
passado ficou fascinada com o Pai Natal, 
as pinturas e as panquecas, hoje reagiu 
muito bem ao teatro e é algo diferente”, 
confidenciou a especialista em Reuma-
tologia no final do evento. n

“É um 
dia muito 
divertido, que 
nos permite 
conviver com 
os colegas num 
ambiente fora 
do hospital. 
Alguns miúdos 
já se conhecem 
e esperam por 
este dia para se 
encontrarem.”
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23 NOV ::  
LEÇA DO BALIO.  
História, Lenda e 
Património de um 
relevante Mosteiro

O s célebres e já tradicio-
nais percursos guiados 
por Joel Cleto voltaram 

para fascinar os médicos mais 
curiosos e aficionados por his-
tória do nosso país. No último 
trimestre de 2019, a iniciativa 
da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) 
levou o grupo de participantes 
a (re)conhecerem o Mosteiro de 
Leça do Balio, em Matosinhos. A 
visita começou nas margens do 
rio Leça, onde o historiador des-
tacou “a grande importância e 
ligação do rio ao mosteiro.” Des-
construindo o nome do edifício, 
o historiador explicou que “o Ba-
lio era o monge responsável pela 
administração do mosteiro e dos 
terrenos” que o cercavam – a ba-
liagem – e “o rio representava 
uma grande fonte de riqueza por 
tornar as terras férteis”. Ao con-
templar o rio, agora com um cau-
dal forte e uma grande presença 
de fauna e flora, Joel Cleto re-
fletiu que a imagem do rio Leça 
tem vindo a prosperar, em con-
traste com o estado de poluição 
das últimas décadas. “Tem exis-
tido um investimento da parte 
das autarquias e uma desindus-
trialização nas margens do rio. 
Aqui se nota a força da natureza 
a regenerar esta zona”, disse. 

AS ORIGENS DO MOSTEIRO
A ameaça de chuva encurtou a 
estadia no Parque das Varas e fez 

com que o grupo se deslocasse para den-
tro da igreja do mosteiro. Apesar do seu 
aspeto atual datar do século XIV, são vi-
síveis vestígios da reutilização de pedras 
de construções mais antigas – um exem-
plo disso está na base da torre onde 
existem pedras almofadas usadas nas 
grandes construções romanas. Assim, 
pensa-se que, já há mais de mil anos, o 
edifício fosse usado como um espaço sa-
grado, sob a forma de templo. Algo que 

As histórias da 
cidade do Porto 
voltaram a servir 
de base para 
os percursos 
dirigidos por Joel 
Cleto. No último 
trimestre de 2019, 
o historiador levou 
grupos de médicos 
a conhecer o 
Mosteiro e Igreja 
de Leça do Balio 
e, num segundo 
encontro, recordou 
momentos que 
ligam a Invicta 
às celebrações 
natalícias, 
terminando com 
uma visita ao 
presépio da Igreja 
das Almas de S. 
José das Taipas.
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rante a manhã”. Durante a tarde, 
a luz é assegurada pela existência 
de janelas laterais e, “é também 
no gótico, descrito como a arqui-
tetura da luz, que se desenvolvem 
as rosáceas” das portas principais 
das igrejas, garantindo a luminosi-
dade quando o sol se põe. Nos pila-
res, estão esculpidas “gravuras que 
contam histórias da Bíblia e que 
mostram como as imagens tinham 
impacto e um papel pedagógico”, 
esclareceu Joel Cleto. 
Dom Frei Garcia Martins, um dos 
mais importantes Balios do mos-
teiro e o último que não chegou a 
conhecer a igreja onde ainda está 
sepultado, ficou conhecido como 
“Santo Homem Bem-Cheiroso”. 
O nome, popularizado pelo povo, 
provém do facto de, 40 anos após 
a sua morte, o seu túmulo exa-
lar um cheiro agradável e o Balio 
continuar incorrupto, elevando-o 
a santidade. Do mesmo lado onde 
se encontra este túmulo existe 
uma pequena capela chamada Ca-
pela do Ferro, por estar associada 
ao conto do “ferro caldo” – o mi-
lagre que conta a história de uma 
jovem acusada de adultério que 
teve de provar a sua inocência se-
gurando um ferro quente, um feito 
que conseguiu executar por ter pe-
dido a proteção do Santo Homem 
Bem-Cheiroso. 
A este Balio sucedeu Dom Frei Es-
teves Vasques Pimentel, “um ho-
mem poderoso que tem a vontade 
de erguer aqui uma nova igreja 
com influências barrocas e renas-
centistas”. Sendo um “homem 
modesto”, quis uma sepultura de 
acordo com a sua simplicidade – 
visível no chão da Capela do Ferro 
–, mas os seus sucessores decidi-
ram monumentalizar o seu túmulo 

nos finais do século XIV. Do lado direito 
da Capela do Ferro está o trabalho enco-
mendado em bronze onde está patente 
um texto de elogio e a biografia de Vas-
ques Pimentel, os discípulos, as armas 
de Portugal e da Ordem, e o momento 
da Anunciação onde se vê Maria, Deus e 
um balão com o menino Jesus “a entrar 
nos ouvidos da virgem”, nascendo assim 
a expressão “emprenhar pelos ouvidos”. 

CAMINHOS DE SANTIAGO
Com uma forte ligação aos caminhos 
de Santiago de Compostela, classifica-
dos como o primeiro Itinerário Cultural 
Europeu e como Património da Huma-
nidade pela UNESCO, o Mosteiro fica 
perto de um dos principais percursos 
da caminhada, junto da Ponte da Pedra. 
Com o desenvolvimento de um novo 
passadiço que “liga os três principais 
trajetos”, o Mosteiro de Leça do Balio 
tornar-se-á “um ponto de distribuição 
em que as pessoas poderão juntar-se 
aqui e depois escolher qual dos itinerá-
rios pretendem percorrer”. 

14 DEZ ::  
PORTO: UM PERCURSO 
NATALÍCIO. Da Avenida dos 
Aliados à Praça do Infante

OS VÍNCULOS DA INVICTA AO NATAL
O último percurso do ano, que explo-
rou “os motivos natalícios que existem 
em pontos da cidade do Porto” começou 
na Avenida dos Aliados, junto à estátua 
da “menina nua”. Era precisamente ao 
lado dessa escultura que estava situado 
o antigo edifício da Câmara Municipal 
do Porto e, à sua frente, estava erguida 
a Capela dos Três Reis Magos, até 1 de 
fevereiro de 1916. “Era uma capela de 
grande devoção popular e a celebração 
dos três reis magos era muito solicitada 
pelas gentes do Porto. Apesar de ser 
uma capela privada, era nesta altura do 
Natal que abriam as suas portas”, disse 
o historiador. A capela ganhou também 
o nome de Capela dos Gaiteiros, por es-
tes se concentrarem e festejarem perto 
deste edifício. O grupo dirigiu-se para 
o início da atual Rua dos Clérigos, que 
já se chamou Calçada da Natividade. 
“Desde cedo ligada ao Natal”, era aqui 
que se situava a Fonte da Natividade 
que “tinha por cima um nicho de Nossa 
Senhora da Natividade”. Uma das maio-
res festas da cidade era realizada nessa 
fonte, no dia 8 de setembro. “Feitas as 
contas”, como Joel Cleto explicou, nove 
meses antes da data da festa era cele-
brado o feriado de Nossa Senhora da 
Conceição (em espanhol, “concepción”, 
ou seja, a concepção de Maria). Assim, 
a Natividade representava aqui o nasci-
mento de Nossa Senhora.
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alimenta esta teoria foi a descoberta de 
uma ara para adoração ao deus Júpiter 
nas redondezas. 

A IGREJA
Sendo uma das primeiras igrejas góti-
cas do norte do país, na Igreja do Mos-
teiro é privilegiada a presença de luz 
com “vitrais esguios e compridos”, que 
fazem com que “a luz do sol entre du-



O PRESÉPIO DAS ALMAS
Depois de histórias curiosas sobre a 
Real Irmandade das Almas de São José 
das Taipas e sobre a breve ocupação 
pela Opus Dei do edifício, o engenheiro 
João Cruz – curador da estrutura – apre-
sentou o conhecido presépio patente na 
igreja ao grupo de médicos. O presépio, 
conhecido como “o presépio das almas”, 
foi feito pela escola de Machado de Cas-
tro, um dos maiores escultores portu-
gueses, que ainda esculpiu algumas das 
peças que fazem parte da obra e deixou 
clara, em forma de carta, a sua intenção 
de quais as componentes do presépio 
queria ver realizadas. 
Desde já, o presépio apresenta  uma ca-
racterística especial que o torna “dife-
rente dos outros” – um quarto rei mago. 
Como foi feito no século XVIII, as pes-
soas já tinham outro entendimento do 
mapa do mundo, por isso “Machado 
Castro equacionou um representante da 
América, pois os três reis magos tradi-
cionais já retratavam a Europa, a Ásia e 
África”, elucidou Joel Cleto. Ao contrá-
rio dos anteriores, este quarto rei “não 
estava em cima do animal que o trans-
portava quando chegou ao seu destino”, 
pois “para os maias, astecas ou incas o 
animal era uma extensão do seu espírito 
guerreiro” e não o podiam magoar. Com 
atenção ao detalhe, Machado Castro es-
culpiu um lama para o acompanhar.
Outra particularidade do presépio é o 
facto de salientar a importância da fa-
mília. No canto esquerdo, podemos ver 
uma típica família portuense na noite 
de consoada. “É o elemento mais impor-
tante do presépio. Na agregação da fa-
mília no Natal, já não há defeitos nem 
problemas. Na época natalícia, a parte 
mais importante é a nossa família e não 
a família de Maria, José e Jesus. Porque 
aquela é utópica e um dia gostaríamos 
de lá chegar. Mas se começarmos pela 
nossa já é um bom ponto de partida”, 
destacou o engenheiro.
Com a visita terminada, foi com grande 
espírito natalício que Joel Cleto se des-
pediu do grupo de médicos e de mais 
uma edição do “Porto Revisitado”. As 
histórias do Porto não ficaram todas 
contadas e o historiador deixou a pro-
messa de novos percursos para o ano de 
2020. n

A IGREJA DAS 
TAIPAS
O último destino desta 
rota foi também o mais 
importante. No que 
foi uma grande visita 
guiada pela Igreja das 
Almas de S. José das 
Taipas, o historiador 
– com a ajuda do cura-
dor e zelador do edifí-
cio – falou sobre a his-
tória da construção, a 
sua ligação com a inva-
são francesa e sobre o 
presépio que esta aco-
lhe dentro da sua gale-
ria museológica. 
Construída em 1795, a 
também chamada sim-
plesmente por “Igreja 
das Taipas” – nome 
derivado dos “entaipa-
mentos” do século XVI 
motivados pelas pestes 
na zona – foi desenvol-
vida por Carlos Ama-
rante, “um dos grandes 
autores portugueses” 
do estilo neoclássico. 
No interior, do lado di-
reito, encontra-se uma 
pintura que descreve o 
desastre da Ponte das 
Barcas, episódio histó-
rico ocorrido aquando 
das invasões Napoleó-
nicas a 29 de março de 
1809. “Quando se aper-
ceberam que as tropas 
francesas estavam a 
chegar, o pânico geral 
instalou-se e as pes-
soas correram para a 
ponte, que também foi 
construída por Carlos 
Amarante”, relembrou 

Joel Cleto. Apesar de 
não se saber quantas 
pessoas morreram, a 

cinco metros de profundidade da igreja 
estão cerca de 2000 corpos que foram 
encontrados no rio Douro. “Assim se 
percebe o porquê desta pintura estar 
aqui, pois a igreja tem também o pa-
pel de sepultura de muitas das vítimas 
desse desastre”, esclareceu.
 

72 CULTURA



73

Os associados da Ordem dos Médicos têm vantagens na BMcar.
Adquira o seu BMW até 31 de dezembro de 2020 e usufrua das seguintes ofertas:

CONDUZA UMA CARREIRA FEITA
DE GRANDES SUCESSOS.

· 1 ano adicional de garantia no seu BMW;
· Viatura de substituição durante as manutenções programadas;
· Lavagem gratuita após serviços de manutenção ou reparação;
· 10% de desconto nos serviços de Após-Venda;
· 20% de desconto em artigos Lifestyle;
· Redução de 50% da franquia nos seguros de danos próprios BMcar.

BMcar Braga
Av. Barros e Soares
EN 101 - Nogueira
4715-214 Braga
T: +351 253 240 100
F: +351 253 682 690
E: braga@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

BMcar Viana do Castelo
Zona Industrial de Neiva - 1ª Fase 
4935-231 Viana do Castelo
T: +351 258 320 240
F: +351 258 320 249
E: viana@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

BMcar Barcelos
R. da Calçada, Apartado 591
4750-909 Mariz - Barcelos
T: +351 253 808 790
F: +351 253 826 035
E: barcelos@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

BMcar Póvoa de Varzim
Av. 25 de Abril, nº 2190
4490-004 Póvoa de Varzim 
T: +351 252 290 100
F: +351 252 290 105
E: povoa@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

BMcar Porto
CEC - Centro Empresarial da Circunvalação
Estrada Interior da Circunvalação, nº 9543 
4250-148 Porto 
T: +351 227 662 300
F: +351 253 682 690
E: porto@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

AFr BMW BMcar_Ordem_Médicos_210x297.pdf   1   27/12/2019   13:01



74 CULTURA

Durante os meses de 
outubro e novembro, 
o décimo ciclo de 
cinema da SRNOM – 
“Lentes oraculares” – 
apresentou grandes obras 
cinematográficas, incluindo 
películas desde os anos 
60 até 2014. Os filmes 
exibidos no Salão Nobre 
da SRNOM centraram-
se em histórias onde “o 
sonho e a adivinhação do 
futuro” foram os temas 
dominantes. 

Texto e Fotografia Medesign 

deste 10.º ciclo com a 
“forma como até es-
tes já olhavam para 
os astros para tentar 
perceber o futuro”. 
Este tópico “sempre 
fascinou cineastas, 
escritores, pintores” 
e “qualquer um de 
nós, pois passamos a 
vida a tentar perce-
ber o que aí vem”. 
Como já é habitual, os filmes foram 
apresentados por ordem cronológica de 
lançamento, começando pela exibição 
de “The Trial” (1962), de Orson Welles, e 
terminando no mais recente “Interstel-
lar” (2014), de Christopher Nolan. Com 
uma seleção vasta, as escolhas abrange-
ram realizadores considerados “mestres 
com uma linguagem própria”, que ainda 
hoje continuam a ser referências para os 
aficionados por cinema. 

A distopia e o sonho em 
“lentes oraculares”
UMA DÉCADA A LEVAR AS MAIORES OBRAS 
CINEMATOGRÁFICAS À SRNOM

10º CICLO DE CINEMA 
DA SRNOM

Para o 10º Ciclo de Cinema foi es-
colhida uma seleção de filmes 
“que envolvem o sonho e a dis-

topia”, proporcionando serões onde a 
tertúlia e a sétima arte foram os aspetos 
essenciais. Durante os meses de outu-
bro e novembro, o ciclo “Lentes Oracu-
lares…” levou sete filmes ao Salão Nobre 
da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), numa organiza-
ção da Comissão Regional de Atividades 
Culturais e de Lazer da SRNOM. 
Na primeira sessão, realizada a 3 de ou-
tubro, António Vieira Lopes não deixou 
de assinalar os dez anos de ciclos de ci-
nema que se têm vindo a organizar. “Ao 
fim de dez anos – que passaram muito 
rápido! – vemos aqui muitas caras co-
nhecidas. Já se criou um verdadeiro 
grupo de cinéfilos na SRNOM”, consta-
tou. Com uma reflexão sobre o “tempo 
dos primeiros homens e início da civi-
lização”, justificou a escolha do tema 
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03 OUT :: THE TRIAL
“The Trial”, ou “O Processo”, de Orson 
Welles, deu início a este “ciclo onírico”. 
O drama e comédia negra de 1962 é 
baseado no livro homónimo de Franz 
Kafka. “Por Kafka ser um burocrata du-
rante o dia, talvez isso justifique o tema 

que assombrou a 
sua literatura: a so-
ciedade burocrática 
que controla a nossa 
vida sem sabermos 
bem como”, referiu 
Vieira Lopes. An-
thony Perkins, ator 
que ganhou fama 
internacional com 
o também clássico 
“Psycho” de Alfred 
Hitchcock, faz o 
papel de Josef K. 
A personagem cen-
tral é um burocrata 
que é acusado de 
um crime nunca es-
pecificado e o filme 
desenvolve-se ao 
acompanhar o seu 
julgamento em tri-
bunal. O realizador 
participa como o an-
tagonista da trama, 
o advogado de Josef. 
Orson Welles é “um 
indivíduo com total 
liberdade criativa”, 
“arranja planos to-
talmente inovado-
res” e “conseguiu 
passar a grande 
literatura para o 
cinema, que geral-
mente corre mal”, 
elogiou.

10 OUT :: STALKER 
Seguiu-se “um filme que qualquer ciné-
filo tem de ver e várias vezes”. Andrei 
Tarkovski é já conhecido pelo uso de 
técnicas cinematográficas específicas 
para “transportar o espetador” para um 
mundo surreal com “uma beleza assus-
tadora”. “Estamos perante um realiza-
dor dedicado a atingir as nossas per-
guntas mais existenciais: Quem somos? 
Para onde vamos?”, disse o anfitrião 
sobre a película de 1979, que descreveu 

como “o apogeu do cinema”. Neste filme 
dirigido na antiga União Soviética e na 
Alemanha, o “sonho está representado 
a sépia, enquanto a realidade aparece a 
preto e branco”. Num futuro indefinido, 
o “stalker” trabalha numa área miste-
riosa chamada “zona”, um lugar onde 
as leis da realidade não se aplicam. É 
aqui que começa a película mais conhe-
cida do realizador. Vagamente baseado 
no livro Roadside Picnic, dos guionis-
tas do filme Boris e Arkady Strugatsky, 
o roteiro aborda questões filosóficas e 
psicológicas num ambiente de ficção 
científica. 

24 OUT :: BRAZIL
Escrito e dirigido pelo ex-Monthy Py-
thon Terry Gillian, o filme “Brazil”, de 
1985, foi ao filme escolhido para a ter-
ceira sessão. O nome do filme foi ins-
pirado na música “Aquarela do Brasil”, 
de Ary Barroso, ouvida nos momentos 
de sonho do filme e que aqui representa 
“um refúgio exótico para onde as per-
sonagens podem fugir”. O enredo cen-
tra-se em Sam Lowry (Jonathan Pryce), 
um funcionário burocrata de um go-
verno futurista e totalitário, que, ao ten-
tar corrigir um erro administrativo, tor-
na-se inimigo do Estado. O exagero de 
burocracias e a tecnologia absurdista 
representados no decorrer do filme “são 
influenciados pelas histórias de 1984 de 
George Welles, porém feita aqui numa 
adaptação livre”, sendo considerado 
uma sátira e uma comédia negra. Para 
Vieira Lopes, o realizador “deixa-se en-
volver por efeitos especiais” e o filme 
permite “distrair-nos, que também é um 
dos papéis do cinema”. A “sociedade as-
sustadora” retratada no filme “mostra 
uma realidade que já vivemos pela expo-
sição que temos” nas tecnologias e buro-
cracias, concluiu António Vieira Lopes.

07 NOV :: DELICATESSEN
O cenário de uma França pós-apocalíp-
tica serve de base para “Delicatessen”, 
filme de 1991 escrito e realizado por 
Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro. A “co-
média negra” explora “um futuro onde 
não há comida” e o grão é usado como 
moeda. Num talho em que os funcioná-
rios são fonte de carne barata, Domini-
que Pinon vive a personagem de Loui-
son, um palhaço de circo, que começa a 
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trabalhar nesse mesmo 
estabelecimento. A re-
lação entre este e a fi-
lha do patrão, vivida por 
Marie-Laure Dougnac, 
atrasa este processo. 
Fortemente aclamado, 
“a mórbida e cómica” 
estreia dos cineastas é 
uma adaptação diferente 
de “um futuro distópico”.

15 NOV :: EXISTENZ 
A quinta sessão deste 
10º Ciclo convidou os 
presentes a visualizar 
“eXistenZ”, de David 
Cronenberg. António 
Vieira Lopes apresen-
tou o cineasta canadiano 
como um “autodidata, 
com  u m a  tem á tic a 
muito própria relacio-
nada com a transmuta-
ção humana, uma ideia 
que o acompanha em 
todos os filmes”, expli-
cou. O realizador “come-
çou a fazer um cinema 
de autor e na década de 
90 fez três filmes muito 
importantes na histó-
ria da 7.ª arte: “Crash”, 
“eXistenZ” e “Spider”. 
Esta trilogia aborda a 
confusão entre a reali-
dade e o sonho”, disse. O 
filme de 1999 centra-se 
numa designer de jogos 
(Jennifer Jason Leigh) 
que se vê perseguida por 
assassinos num jogo de 
realidade virtual que a 
própria criou. Sobre a 

técnica do cineasta, o orador abordou 
como este “faz um cinema carnívoro e 
sem grandes movimentos, permitindo-
-nos entender cada cena”. Com a pro-
messa “de nos fazer pensar”, o responsá-
vel pelos Ciclos de Cinema mencionou 
que “este realizador, mesmo a abordar 
a distopia futura, utiliza cenários muito 
simples, filma bairros e prédios pobres 
e destaca os sinais de decadência, fa-
lando do futuro sem exageros, em que 
as vivências daquelas personagens é que 
não são banais”.

22 NOV :: WERCKMEISTER 
HARMÓNIÁK
No que descreveu ser “um cinema tão 
especial e tão pouco atraente para olhos 
que não tenham alguma sensibilidade 
para o cinema”, “Werckmeister Harmó-
niak”, ou “A Harmonia Werckmeister” 
em português, foi a escolha de Vieira 
Lopes para o serão de 22 de novembro. 
Realizado por Béla Tarr em 2000, o 
filme “rodado em 39 longos planos se-
quência” e “aclamado pela crítica” foi 
baseado no livro “The Melancholy of 
Resistance” e mostra János (Lars Ru-
dolph) e o seu amigo Gyorgy (Peter 
Fitz] durante a era comunista húngara. 
O enredo revela a sua jornada quando 
um circo chega à cidade e provoca um 
eclipse nas suas vidas. “Cheio de me-
táforas” e com “uma música minimal, 
hipnotizante e bela”, a película mostra 
um dos receios do orador. “Sempre tive 
medo de uma multidão descontrolada e 
mal influenciada e este filme fala preci-
samente da manipulação e os perigos da 
estranheza dos outros”, refletiu.

29 NOV :: INTERSTELLAR
A sétima e última sessão do 10.º Ciclo 
de Cinema da SRNOM decorreu no dia 
29 de novembro com o blockbuster “In-
terstellar”. Para terminar este “grande 
ciclo para pessoas que gostam de ver 
bom cinema”, a película, realizada por 
Christopher Nolan em 2014, trouxe “um 
pouco de cinema comercial”. A obra de 
ficção científica protagonizada por Mat-
thew McConaughey conta a história de 
um grupo de astronautas que viaja atra-
vés de um buraco negro a fim de encon-
trar um planeta com as mesmas condi-
ções favoráveis que o planeta Terra para 
a humanidade encontrar um novo lar. 
Com um enredo “complexo”, o filme re-
cebeu o Oscar de Melhores Efeitos Vi-
suais em 2015, tendo recebido mais qua-
tro nomeações. 
A terminar mais um ciclo com bastante 
afluência de médicos apreciadores de 
cinema ficou o desejo de se continuar 
a realizar este tipo de eventos culturais 
que mostram “os fascínios do cinema”, 
permitem a discusão dos filmes e pro-
porcionam momentos de convívio en-
tre “o já grande grupo de amigos que 
se criou nestes serões”, como realçou 
Vieira Lopes. n
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sua integração como fellowship na Uni-
versidade de Heiderberg lhe permitiu 
entrar num “edifício totalmente devoto 
à ciência e à investigação” e “contactar 
com pessoas que também partilhavam 
dos mesmos interesses”. Passou então a 
explicar o conceito de valor. “O valor po-
de-se considerar como os resultados em 
saúde da intervenção do médico sobre os 
custos. Para refinar esta equação, deve-se 
incluir a qualidade e a segurança nos re-
sultados”, disse. 
O radiologista ainda detalhou alguns 
conteúdos do livro como “a necessidade 
de valorizar os cuidados de saúde pres-
tados” e “apostar em consultas conjuntas 
com os radiologista para um maior en-
tendimento dos doentes relativamente 
aos exames realizados” já que “o impacto 

da imagem é muito importante.”
Na sua intervenção, Miguel Paiva 
elogiou o especialista em Radiolo-
gia por apostar na investigação de 
um “conceito recente e muito rele-
vante”, mostrando que “os serviços 
prestados têm de ser realizados para 
o interesse do doente”. Assim, real-
çou, “alguém que se preocupa em 
aprofundar este conceito é um bom 
médico.” Irene Cerejeira sublinhou 
que “este primeiro livro editado é a 
prova das elevadas qualificações e 
conhecimentos científicos” de Car-
los Francisco Silva.
A obra é dividida em duas partes: a 
primeira foca-se nas bases teóricas 
e conceitos gerais sobre Radiologia 
baseada em valor, enquanto que a 
segunda se reporta a aplicações prá-
ticas do conceito em áreas específi-
cas da Radiologia. O livro promete 
ser “uma referência para radiologis-

tas e gestores de cuidados de saúde, as-
sim como especialistas interessados na 
área”, como se pode ler na contracapa da 
obra. n

Capítulos: Theoretical Basis and General Concepts: 
+ Value-Based Radiology: A New Era Begins + Pa-
tient-Centered Care + The Radiology Consult + 
Value-Based Management of Incidental Findings 
+ The Value in Artificial Intelligence + The Value in 
3D Printing + Incentivizing Radiologists.
Practical Applications in Specific Areas of Radio-
logy: Front Matter + Value-Based Radiology in: 
Neuro/Head and Neck Imaging; Thoracic Imaging; 
Abdominal and Pelvic Imaging; MSK Imaging; 
Breast Imaging; Pediatric Imaging; Cardiovascu-
lar Imaging.
 

“as rápidas mudanças 
nos cuidados de saúde 
em direção a modelos 
baseados em valor”, es-
pecialmente “em radio-
logia, área que está a 
enfrentar desafios para 
melhorar a eficiência 
operacional, perfor-
mance e qualidade”, 
como está descrito na obra.
A sessão de apresentação contou com 
Carlos Francisco Silva, radiologista no 
Centro Hospitalar de Setúbal, Miguel 
Paiva, presidente do Conselho de Admi-
nistração do Centro Hospitalar de Entre 
Douro e Vouga, e Irene Cerejeira, enfer-
meira-chefe do serviço de Obstetrícia e 
Ginecologioa do Centro Hospitalar de 
Póvoa de Varzim - Vila do Conde. 
O autor iniciou a sua intervenção por 
descrever como surgiu o projeto. Ao 
mencionar que sempre teve “interesse 
por gestão de cuidados de saúde”, Car-
los Francisco Silva esclareceu como a 

Carlos Francisco Silva levou o seu 
recente livro “Value-based Radiology 
– a Practical Approach” à Sala 
Braga da SRNOM a 5 de dezembro. 
A obra, escrita com a orientação 
de Oyunbileg von Stackelberg e 
Hans-Ulrich Kauczor, “é uma mais 
valia para radiologistas e gestores 
de cuidados de saúde”. A sessão 
de apresentação contou com as 
intervenções do autor, de Miguel 
Paiva e de Irene Cerejeira.
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UM NOVO CONCEITO QUE 
DEFENDE OS  INTERESSES 
DOS DOENTES

“Value-based 
Radiology”

LIVRO

O livro “Value-based Radiology – a 
Practical Approach”, de Carlos 
Francisco Silva, foi apresentado 

na Sala Braga da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
a 5 de dezembro. Escrito com Oyunbileg 
von Stackelberg e Hans-Ulrich Kauczor 
– mentores de Carlos Francisco Silva na 
sua investigação na Universidade de Hei-
delberg, na Alemanha  –, o livro explora 



José Branco

Pela segunda vez 
a expor na galeria 
da SRNOM, José 
Branco convidou os 
amigos e todos os 
médicos a visitarem 
o seu jardim. 
Nesta exposição 
direcionada para 
as flores, numa 
homenagem à sua 
esposa, foi possível 
observar ainda 
algumas paisagens 
da cidade do Porto. 
Seja com acrílico, 
espátula ou pincel, 
o objetivo do artista 
autodidata é tornar 
a sua linguagem 
acessível a quem vê. 

para inaugurar a sua mais recente 
mostra. “A Semântica do Meu 
Olhar” foi apresentada no dia 4 de 
outubro e mostrou 34 telas que re-
sumem um trabalho de nove anos.
 
PINTAR PARA COMUNICAR
“Por vezes, não encontro as me-
lhores palavras para me expressar 
e utilizo aquela que para mim é a 
melhor forma: a pintura. Portanto, 
as telas que pinto representam sen-
timentos do meu íntimo, aquilo que 
desejo transmitir”, explicou o au-
tor. Nesta “semântica”, convidou 
os seus amigos a visitarem o seu 
jardim, numa homenagem à sua 
esposa. “Estamos casados há 43 
anos e ela tem sido a minha musa 
inspiradora. Dedico-lhe esta expo-
sição onde estão presentes as flo-
res e algumas paisagens. Cada tela 
tem uma pequena descrição em 
função da nossa história de vida, 
revela momentos que partilhamos 
ao longo do matrimónio”, confiden-
ciou José Branco. Apesar de se de-
dicar à pintura há mais de 40 anos 
e relembrar este como um “dom” da 
infância, chegou a frequentar um 
curso para obter mais conhecimen-
tos técnicos e teóricos e aperfeiçoar 
as suas obras. Normalmente pinta 
com acrílico, com espátula e por 
vezes com pincel, tudo que possa 
“tornar a minha linguagem mais 
acessível a quem vê”. Neste pro-
cesso criativo, o artista parte para 
a tela com uma ideia já definida, 
através de registos que observa, 
guarda na mente e depois repro-
duz na tela. No entretanto, outras 

ideias vão surgindo no seu imaginário 
e ganham mais vida através da cor. O 
quadro que dá nome à exposição é um 
exemplo disso mesmo. “Este é especial 
porque reúne muitas cores e eu aprecio 
telas policromáticas. O meu trabalho 
assenta muito em cores básicas e este 
mostra uma outra técnica, que são os es-
corridos, em que deixo a tinta escorrer 
e dar origem a estas formas. São flores 
que podem transmitir a simbologia que 
está por detrás da imaginação de cada 
um”, revelou sobre a obra “A Semântica 
do Meu Olhar”. A exposição esteve pa-
tente até ao dia 18 de outubro. n

EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA

Alguns crí -
t icos  des -
t a c a m  a 

“linguagem expres-
sionista,  enrique-
cida de volumes e de 
promissores efeitos 
luminosos” e as “referências policro-
máticas dignas de registo” presentes 
nas obras de José Branco. A sua “vi-
são esplendorosa duma plástica mís-
tica e pragmática da paisagem urbana, 
atmosférica, marítima, popular e, so-
bretudo, sensível e de espírito criativo, 
vanguardista pleno de personalidade 
positiva, poética, realista que dá semân-
tica à cor e à forma” são facetas que des-
crevem este artista autodidata, natural 
do Porto. Depois de uma passagem pela 
SRNOM em 2010, com uma exposição 
individual, José Branco voltou à gale-
ria do Centro de Cultura e Congressos 
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“A SEMÂNTICA DO 
MEU OLHAR”
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AAlexandra Abru-
nhosa, Ana Men-

des do Carmo, Ana 
Sousa Simões, Cristina 
de Matos, Dulce Boga, 
Isabel Gomes da Silva, 
Isabel Jorge Rabaça, 
Kady Kounta, Patrícia 
Blázquez, Patrícia Vilela 
Antunes e Paula Alçada 
Castela. 11 mulheres, 
unidas pela paixão pela 
fotografia, mas com pro-
fissões, personalidades 
e vivências diferentes, 
abordam temas relacio-
nados com causas so-
ciais no livro “Fotografia 
no Feminino”. O projeto 
nasceu no início de 2018, 
resultado de uma ideia 

de Kady Kounta de reunir várias pes-
soas ligadas à fotografia. Após o convite, 
apenas as mulheres demonstraram in-
teresse pela iniciativa e assim surgiu o 
livro e a exposição que versam os mes-
mos temas. No dia 8 de novembro, foi 
a vez do hall e da galeria do Centro de 
Cultura e Congressos da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) receberem “... de Par em Par”, 
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que “já passou por vários locais do país 
e termina aqui, nesta galeria belíssima, 
que torna o ambiente mais interessante 
e o resultado muito bom”, confidenciou 
Alexandra Abrunhosa. A especialista 
em Medicina Geral e Familiar integrou 
esta mostra com três fotografias de pai-
sagem dos alpes italianos e Dolomitas, 
um local em que “a procura pela luz, por 
aquela cor é sempre um desafio”, e por 
isso já lá voltou. “Eu herdei do meu pai 
duas paixões: a medicina e a fotografia. 
Mas a verdadeira paixão pela fotografia 
de paisagem surgiu mais tarde, em 2017, 
através de um grupo de amadores. As-
sim, comecei a frequentar workshops de 
fotografia, a fazer viagens fotográficas 
pela natureza e entrei numa aprendiza-
gem com mais sentido e conhecimento. 
Foi um abrir de horizontes e tenho apro-
veitado para crescer e aperfeiçoar a téc-
nica, registar e partilhar o que de ma-
ravilhoso tem a natureza”, revelou. A 
paisagem na sua essência mais natural 
é o foco de Alexandra Abrunhosa, que 
apesar de todo o sacrifício e dedicação 
que esta vertente exige, tem já a próxima 
viagem programada para fotografar as 
auroras boreais. 
A presença de dois elementos ou pes-
soas, os contrastes e os reflexos foram 
uma constante nesta exposição que re-
uniu 33 fotografias. Cada artista tratou 
um tema, desde a proteção dos direitos 
até às questões da habitação, das dife-
renças culturais e das guerras. “Mesmo 
nos avessos da vida, privilegiamos e re-
presentamos os direitos: à imaginação, 
à felicidade, à criação, à beleza, à liber-
dade, à expressão, à segurança, à famí-
lia, à cultura, à natureza”, reforçaram 
as artistas. Enquanto Alexandra Abru-
nhosa optou por retratar a natureza, 
Patrícia Vilela Antunes voltou ao seu 
destino de férias favorito para captar os 
“instintos dos irracionais” animais sel-
vagens africanos no seu habitat natural. 
“Eu gosto muito da fotografia que en-
volve movimento, seja de pessoas ou ani-
mais, porque vive muito do imprevisto. 
É um fascínio estar perto dos animais e 
esta foi captada no Parque Nacional da 
Gorongosa, onde eles andam quase no 
meio das pessoas”, contou, referindo-se 
a uma fotografia que retrata um mo-
mento ternurento de um macaco com a 
sua cria. n

“...de  
Par em  
Par” 

O reflexo de 
duas casas nos 
alpes italianos, a 
cumplicidade de 
duas mulheres, os 
animais com as suas 
crias em África ou 
edifícios que marcam 
pela sua beleza, 
lado a lado, foram 
alguns dos elementos 
apresentados na 
exposição “... de Par 
em Par”. Integrada no 
projeto “Fotografia 
no Feminino”, esta 
mostra coletiva 
reuniu o trabalho de 11 
artistas que abordam 
temas relacionados 
com causas sociais. 
A exposição esteve 
patente na SRNOM de 
8 a 22 de novembro. 

EXPOSIÇÃO DE 
FOTOGRAFIA

PROJETO 
“FOTOGRAFIA 
NO FEMININO”



Escultura e 
pintura em 
simbiose
“Onde para o tempo?” 
e “Ritmo, gesto e 
cor” deram nome às 
mostras apresentadas 
por Rogério Abreu 
e Rafael Cerdá na 
SRNOM. A exposição 
coletiva de escultura e 
pintura foi inaugurada 
no dia 4 de outubro, 
numa simbiose entre 
os dois artistas que 
“veem a arte de forma 
conivente”, e esteve 
patente até ao dia 30 
de outubro. 

“ONDE PARA O 
TEMPO?”, POR 
ROGÉRIO ABREU

I nspirado por Robert 
Rauschenberg, artista do 
expressionismo abstrato, 

Rogério Abreu voltou a levar 
aos corredores do Centro de 
Cultura e Congressos da Sec-
ção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM) 
o seu processo criativo. “Tal 
como este artista, também 
eu faço uma peça, deixo-a de 
lado durante um ano ou dois 
e depois retomo. Esta forma 
de trabalhar assustou-me um 
pouco, mas depois percebi 
que era a minha forma na-
tural, em que defino patama-
res e posso voltar mais tarde, 
trabalhando várias partes da 
obra. Desta forma, nunca me 
sinto perdido no meu traba-
lho”, contou o artista plástico. 
Rogério Abreu manifestou o 
seu interesse pela escultura e 
pelas artes muito cedo e ape-
sar de se assumir como “au-
todidata”, mais recentemente 
concluiu o mestrado de Artes 
Plásticas no Instituto Politéc-
nico de Leiria. Para esta ex-
posição na SRNOM, “um lo-
cal em que já me sinto quase 

em casa”, voltou a apresentar as suas 
duas principais temáticas: a figura hu-
mana e a cabeça, seja no sentido mais 
abstrato ou mais objetivo. Da pedra à 
madeira, do metal à cerâmica, do papel 
à reciclagem e aproveitamento de mate-
riais, tudo são suportes válidos para Ro-
gério Abreu que ajusta a escolha da ma-
téria às obras e exposições. “Se quiser 
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fazer uma figura esguia não posso usar 
pedra, talvez o metal seja o material per-
feito para esse tipo de trabalho. Se qui-
ser dar alguma textura ou cor, privilegio 
as madeiras, etc.”, revelou. 
Nesta mostra, denominada “Onde para 
o tempo?”, destacam-se duas obras, num 
total de 36 esculturas. Em “Sonho Es-
quecido”, o artista desenvolveu a técnica 

a partir de um desenho objetivo de 
uma silhueta feminina e depois foi 
criando formas. E em “A Dança”, 
esta técnica de trabalho torna-se 
ainda mais evidente. “Olhando de 
um lado parece uma peça total-
mente abstrata, mas se olharmos 
do lado oposto vemos uma peça 
muito diferente, mais figurativa. (...) 
Quando a peça é maior, permite-me 
deambular mais, dar outras expres-
sões e até contar histórias. O mais 
engraçado é que as pessoas vão en-
contrando formas que eu, como au-
tor, por vezes não vejo. O nosso ima-
ginário trabalha de forma diferente, 
o que torna este trabalho curioso e 
fascinante. Dá-me uma liberdade 
espantosa, em que vamos ao sabor 
do vento descobrindo várias formas 
e figuras”, relatou Rogério Abreu. 

“RITMO, GESTO E COR”,  
DE RAFAEL CERDÁ
Na inauguração desta exposição 
coletiva, que surge como uma sim-
biose entre a escultura e a pintura, 
Rogério Abreu explicou ainda como 
endereçou o convite a Rafael Cerdá. 
“Conhecemo-nos em Espanha, em 
2001, e temos feito alguns traba-
lhos em conjunto porque partimos 
de um princípio de tertúlia e olha-
mos a arte de forma conivente”. A 
mostra de pintura de Rafael Cerdá 
trouxe 49 obras abstratas, em acrí-
lico, óleo e até spray, carregadas de 
cor. “O meu trabalho incide numa 
mescla de pintura figurativa e abs-
trata. Apresento aqui as obras mais 
recentes, principalmente em acrí-
lico, porque a cor tem muita vida e é 
observada com toda a sua pureza. A 
pintura abstrata apela às emoções e 
sensações, por isso não intitulo os 
quadros, cada pessoa interpreta de 
forma diferente”, adiantou o pro-

fessor catedrático de desenho. “Ritmo, 
gesto e cor” deu nome a este conjunto 
de trabalhos que, na opinião do artista, 
“sintetiza a minha obra e descreve a mi-
nha pintura, marcada pelo movimento, 
traços retos ou dançantes e formas de 
comunicar, sempre com uma lingua-
gem com muita cor”, concluiu. n

81

PERSISTÊNCIA E MÉTODO NO 
TRABALHO CRIATIVO. FIGURA 
HUMANA É TEMA RECORRENTE

“Tal como este artista [Robert 
Rauschenberg], também 
eu faço uma peça, deixo-a 
de lado durante um ano ou 
dois e depois retomo. Esta 
forma de trabalhar assustou-
me um pouco, mas depois 
percebi que era a minha 
forma natural, em que defino 
patamares e posso voltar 
mais tarde, trabalhando 
várias partes da obra. Desta 
forma, nunca me sinto 
perdido no meu trabalho”.
Rogério Abreu

COMPOSIÇÃO, MOVIMENTO E 
COR, NA FRONTEIRA ENTRE A 
FIGURAÇÃO E A ABSTRAÇÃO

O meu trabalho incide numa 
mescla de pintura figurativa 
e abstrata. Apresento aqui 
as obras mais recentes, 
principalmente em acrílico, 
porque a cor tem muita 
vida e é observada com toda 
a sua pureza. A pintura 
abstrata apela às emoções 
e sensações, por isso não 
intitulo os quadros, cada 
pessoa interpreta de forma 
diferente”.
Rafael Cerdá



■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
171/2019 – Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., a realizar despesa decorrente do ras-
treio oncológico do cancro da mama. 
 [DR n.º 189/2019, Série I de 2019-10-02]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1011/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação dos vogais do conselho clínico e de 
saúde do ACES do Ave – Famalicão [Manuel An-
tónio da Silva Dias, da carreira Especial Médica, área 
de Saúde Pública; Maria do Carmo Moreira Ferreira, 
da carreira Especial de Enfermagem; Graça Maria 
Faria Mendes, da carreira Técnica Superior de Saú-
de] [DR n.º 189/2019, Série II de 2019-10-02]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1036/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do Conselho Clíni-
co e de Saúde do ACES Entre Douro e Vouga 
II - Aveiro Norte [Vera Juliana Oliveira Soares da 
Costa]. [DR n.º 191/2019, Série II de 2019-10-04]

■■ DESPACHO N.º 8899/2019 – Saúde - Gabinete 
da Secretária de Estado da Saúde 
Determina que a avaliação dos resultados do pro-
jeto-piloto de comparticipação do Estado no preço 
dos tratamentos termais, prescritos nos Cuidados 
de Saúde Primários do SNS, é efetuada pela Ad-
ministração Central do Sistema de Saúde e esta-
belece disposições. [DR n.º 192/2019, Série II de 
2019-10-07]]

■■ DESPACHO N.º 9025/2019 – Justiça e Saúde - 
Gabinetes das Secretárias de Estado Adjunta e 
da Justiça e da Saúde
Nomeia os membros do Grupo de Trabalho pre-
visto no n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
70/2019, de 24 de maio, diploma que adapta as 
regras aplicáveis à execução das medidas de in-
ternamento em unidades de saúde mental não 
integradas no sistema prisional. [DR n.º 194/2019, 
Série II de 2019-10-09]

■■ DESPACHO N.º 9121/2019 – Justiça e Saúde - 
Gabinetes das Secretárias de Estado Adjunta e 
da Justiça e da Saúde
Determina a constituição de um grupo de trabalho 
com a missão de dar continuidade aos trabalhos 
desenvolvidos no sentido de se obter uma me-
lhoria contínua no acesso da população reclusa, 
jovem e adulta, ao Serviço Nacional de Saúde e de 
se garantir a coordenação operacional dos recur-
sos dos Ministérios da Justiça e da Saúde e revoga 
o Despacho n.º 1278/2017, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro. [DR n.º 
195/2019, Série II de 2019-10-10]

■■ DESPACHO N.º 9133/2019 – Saúde - Direção-
-Geral da Saúde
Designa a licenciada em Medicina, assistente gra-
duada - área de saúde pública do mapa de pessoal 
da DGS, Paula Virgínia Andrade Vasconcelos Lopes, 
como chefe de equipa da unidade de apoio à Au-
toridade de Saúde Nacional e à Gestão de Emer-
gências em Saúde Pública, com efeitos a 1 de julho 
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de 2019. [DR n.º 195/2019, Série II de 2019-10-10]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1076/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogais do Conselho Clínico e de 
Saúde do ACES do Tâmega III - Vale do Sousa 
Norte [Ana Rita da Costa Gomes, da carreira Espe-
cial Médica, área de Saúde Pública
Benvinda de Jesus Maia Fernandes Ribeiro, da car-
reira Especial de Enfermagem
Soraya da Cruz Bernardo, da carreira Técnica Supe-
rior de Saúde] [DR n.º 196/2019, Série II de 2019-
10-11]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1085/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do ACES do Grande Porto IV - Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde [Maria José Moreira de Al-
meida Campos] [DR n.º 197/2019, Série II de 2019-
10-14]

■■ DESPACHO N.º 9252/2019 – Saúde - Gabinete 
da Ministra
Altera o Despacho n.º 26951/2007 (Criação e 
constituição da Entidade de Verificação da Admis-
sibilidade da Colheita para Transplante), publicado 
no Diário da República, 2.ª série, de 26 de novem-
bro. [DR n.º 197/2019, Série II de 2019-10-14]

■■ DESPACHO N.º 9494/2019 – Saúde - Gabinete 
da Secretária de Estado da Saúde
Cria, no âmbito da DGS, o Programa Nacional de 
Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, com o 
objetivo de reforçar, no âmbito dos serviços de 
saúde, mecanismos de prevenção, diagnóstico e 
intervenção no que se refere à violência interpes-
soal e estabelece disposições. [DR n.º 202/2019, 
Série II de 2019-10-21]

 

■■ DESPACHO N.º 9568/2019 – Presidência do 
Conselho de Ministros - Gabinete do Secretário 
de Estado da Presidência do Conselho de Minis-
tros 
Declara a utilidade pública da SPMT - Socieda-
de Portuguesa de Medicina do Trabalho. [DR n.º 
204/2019, Série II de 2019-10-23]

■■ REGULAMENTO N.º 827/2019 – Justiça - Insti-
tuto Nacional de Medicina Legal e Ciências Fo-
renses, I. P. 
Regulamento de Funcionamento da Base de Da-
dos de Perfis de ADN. [DR n.º 204/2019, Série II de 
2019-10-23]

■■ PORTARIA N.º 390/2019 – Saúde
Procede à quarta alteração à Portaria n.º 224/2015, 
de 27 de julho (estabelece o regime jurídico a que 
obedecem as regras de prescrição e dispensa de 
medicamentos e produtos de saúde e define as 
obrigações de informação a prestar aos utentes). 
[DR n.º 208/2019, Série I de 2019-10-29]

■■ PORTARIA N.º 391/2019 – Saúde
Aprova os princípios e a caraterização das Orien-
tações Metodológicas para Estudos de Avalia-
ção Económica de Tecnologias de Saúde. [DR n.º 
209/2019, Série I de 2019-10-30]

 

■■ AVISO N.º 17507-C/2019 – Saúde - Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, I. P. 
Torna-se público o mapa de vagas da formação 
geral, com identificação das instituições de forma-
ção. [DR n.º 210/2019, 2º Supl, Série II de 2019-10-
31]

 

■■ PORTARIA N.º 392/2019 – Saúde 
Estabelece os requisitos mínimos relativos ao li-
cenciamento, instalação, organização e funciona-
mento, recursos humanos e instalações técnicas 
dos laboratórios de patologia clínica ou análises 
clínicas e, bem assim, dos respetivos postos de 
colheitas. [DR n.º 212/2019, Série I de 2019-11-05]

■■ DESPACHO N.º 10009/2019 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Aprova o Manual de Boas Práticas Laboratoriais 
de Patologia Clínica ou Análises Clínicas, que 
consta do anexo ao presente despacho e dele faz 
parte integrante. [DR n.º 212/2019, Série II de 2019-
11-05]

 

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1182/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do Conselho Clíni-
co e de Saúde do ACES Cávado II - Gerês/Ca-
breira [Rita de Fátima Mendes Pinheiro]. [DR n.º 
217/2019, Série II de 2019-11-12]
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■■ DESPACHO N.º 10340/2019 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra
Designa, em regime de substituição, o licenciado 
Fernando José Ramos Lopes de Almeida para o 
cargo de presidente do conselho diretivo do Insti-
tuto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. [DR 
n.º 218/2019, Série II de 2019-11-13]

■■ AVISO (EXTRATO) N.º 18095/2019 – Centro 
Hospitalar Universitário de São João, E. P. E. 
Regulamento Interno do Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João. [DR n.º 219/2019, Série II 
de 2019-11-14]

■■ DESPACHO N.º 10473/2019 – Saúde - Direção-
-Geral da Saúde
Nomeia diretor do programa para a área das 
doenças cérebro-cardiovasculares o Professor 
Luís Filipe Vilela Pereira de Macedo, assistente 
hospitalar graduado sénior em cardiologia do 
Centro Hospitalar Universitário de São João, E. P. E. 
[DR n.º 220/2019, Série II de 2019-11-15]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1238/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do ACES do Cávado III - Barcelos-Espo-
sende [Andreia Filipa Araújo da Silva Ramôa] [DR 
n.º 226/2019, Série II de 2019-11-25]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1239/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogal do conselho clínico e de 
saúde do ACES Douro I - Marão e Douro Nor-
te [Fernando António Guedes Marques] [DR n.º 
226/2019, Série II de 2019-11-25]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1240/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do ACES do Alto Tâmega e Barroso [Ana 
Luísa Cardoso Moreira] [DR n.º 226/2019, Série II 
de 2019-11-25]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1242/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do ACES Alto Ave - Guimarães/Vizela/
Terras de Basto [António Almeida Miguelote Cas-
tro] [DR n.º 226/2019, Série II de 2019-11-25]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1241/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogais do conselho clínico e de 
saúde do ACES do Cávado II Gerês-Cabreira. DR 
n.º 226/2019, Série II de 2019-11-25]

■■ DESPACHO N.º 11307-A/2019 – Finanças e 
Saúde - Gabinetes da Ministra da Saúde e do 
Secretário de Estado do Orçamento
Aprova a transição do modelo A para o modelo 
B para 20 unidades de saúde familiar [no âmbito 
da ARS – Norte: USF São Tomé e USF Aves Saúde 
(ambas do ACES Santo Tirso/Trofa); USF Carva-
lhido (do ACES Porto Ocidental); USF Nordeste e 
USF Aliança (ambas do ACES Aveiro Norte). [DR n.º 
230/2019, 1º Supl, Série II de 2019-11-29]
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■■ DELIBERAÇÃO N.º 1278/2019 – Saúde - Admi-
nistração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do ACES do Grande Porto II – Gondomar 
[Maria Raquel Soeiro Moreira] [DR n.º 235/2019, 
Série II de 2019-12-06]

■■ DESPACHO N.º 11600/2019 – Saúde - Gabinete 
da Ministra
Determina a constituição de um grupo de traba-
lho para a elaboração de um manual de regras e 
procedimentos do processo de atribuição da ido-
neidade e capacidades formativas do Serviço Na-
cional de Saúde, e estabelece disposições. [DRn.º 
236/2019, Série II de 2019-12-09]
 
 
 
 
 
 
 
 

O internato médico é um processo de formação médica, 
teórica e prática, que tem como objetivo habilitar o médi-
co ao exercício da medicina ou ao exercício tecnicamente 
diferenciado numa determinada área de especialização, 
com a atribuição do correspondente grau de especialista. 
A definição do número de vagas para a formação médica 
especializada tem em consideração a idoneidade e a capa-
cidade formativa dos estabelecimentos e serviços de saúde.
Até 2016, o número de vagas disponibilizadas para for-
mação médica especializada era idêntico ao número de 
médicos candidatos a esta formação. No entanto, em 2016, 
e pela primeira vez, houve médicos que não conseguiram 
vaga para a formação especializada.
O Ministério da Saúde, através do Gabinete da Ministra da 
Saúde, e em resposta à Resolução n.º 187/2017, de 4 de 
agosto, e à Resolução n.º 78/2018, de 26 de março, ambas 
da Assembleia da República, solicitou a realização de uma 
auditoria externa e independente à idoneidade e capacida-
des formativas do Serviço Nacional de Saúde.
A auditoria revelou a necessidade de uma maior atenção 
aos processos de reconhecimento de idoneidade e atribui-
ção das capacidades formativas, designadamente, clarifica-
ção e agilização das práticas implementadas ao longo do 
processo e respetiva gestão de conhecimento; uniformiza-
ção e definição dos processos e melhoria do controlo sobre 
todas as fases do processo.
Neste sentido, determina-se:
1 - A constituição de um Grupo de Trabalho para a elabo-
ração de um manual de regras e procedimentos do proces-
so de atribuição da idoneidade e capacidades formativas 
do Serviço Nacional de Saúde que preveja, entre outros 
aspetos:
a) A definição dos modelos para os documentos de trabalho 
(e.g., mapas de capacidades, mapas de vagas) nos dife-
rentes níveis do processo e para as diferentes instituições 
envolvidas;
b) A definição da periodicidade obrigatória para a revisão 
dos questionários e dos critérios de avaliação de idoneidade 
e capacidades formativas;
c) Um cronograma da implementação de cada processo;
d) Uma proposta de informatização e registo de todas as 
iterações do processo. 
2 - O Grupo de Trabalho é constituído por um representante 
de cada uma das seguintes entidades, a indicar pelas mes-
mas no prazo de 8 (oito) dias após a publicação do presente 
Despacho:
a) Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
b) Conselho Nacional do Internato Médico;
c) Comissões Regionais do Internato Médico;
d) Ordem dos Médicos.
3 - Podem ainda ser chamados a colaborar com o Grupo 
de Trabalho outros elementos, a título individual ou como 
representantes de serviços ou organismos dependentes do 
Ministério da Saúde, ou de outras instituições.
4 - O Grupo de Trabalho integra um elemento do Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde e reporta ao Gabinete da 
Ministra da Saúde, sendo coordenado por individualidade a 
designar no prazo referido em 2.
5 - O Grupo de Trabalho deve produzir o Manual de Regras 
e Procedimentos para Reconhecimento da Idoneidade e das 
Capacidades Formativas das Instituições do Serviço Nacio-
nal de Saúde até dia 1 de abril de 2020.
6 - O apoio logístico necessário ao funcionamento do Gru-
po de Trabalho é providenciado pela Secretaria-Geral do 
Ministério da Saúde.
7 - Os elementos que integram o Grupo de Trabalho exer-
cem as suas funções no seu horário de trabalho, não lhes 
sendo devida remuneração adicional, mas têm direito à afe-
tação de tempo específico para a realização dos trabalhos.
8 - O presente despacho entra em vigor e produz efeitos no 
dia seguinte ao da sua publicação.
2 de dezembro de 2019. - A Ministra da Saúde, Marta Ale-
xandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões.

■■ DESPACHO N.º 11675/2019 – Saúde - Direção-
-Geral da Saúde
Nomeação de elementos para coadjuvarem os di-
retores dos programas prioritários das respetivas 
áreas. [DR n.º 237/2019, Série II de 2019-12-10]

 
 

 

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
1 — São nomeados os seguintes elementos, para coadju-
varem os Diretores de programas prioritários das respetivas 
áreas:
a) Com produção de efeitos a 1 de janeiro de 2019:
i) Promoção da Alimentação Saudável: Doutora Diana Ma-
rina da Silva Teixeira (NOVA Medical School — Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa), 
Dr. Luís Carlos Silva Guedes (Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E.) e Dra. Sofia Mendes de Sousa (Dire-
ção-Geral da Saúde);
ii) Promoção da Atividade Física: Doutora Cristina Isabel 
Albuquerque Godinho (Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE-IUL), Doutor Romeu Duarte Carneiro Mendes 
(Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. — Agru-
pamento de Centros de Saúde do Tâmega II — Vale do 
Sousa Sul) e Doutora Rute Marina Roberto Santos (Uni-
versidade Lusófona);
iii) Diabetes: Dra. Ana Sofia Osório (Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte, E. P. E.);
iv) Doenças Respiratórias: Dra. Ana Paula Simão de Oli-
veira (Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.);
v) Hepatites Virais: Dra. Joana Mota Bettencourt Melo 
Fonseca (Direção-Geral da Saúde), Dr. Jorge Filipe dos 
Santos Rodrigues (INFARMED — Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.) e Doutor Rui 
António Rocha Tato Marinho (Centro Hospitalar Universi-
tário Lisboa Norte, E. P. E.);
vi) Infeção VIH/SIDA: Dra. Joana Mota Bettencourt Melo 
Fonseca (Direção-Geral da Saúde) e Dra. Maria Helena 
Nogueira Freire Cortes Martins (Instituto Nacional de Saú-
de Doutor Ricardo Jorge, I. P.);
vii) Saúde Mental: Dra. Maria Paula Chadereca Domingos 
Ribeiro (Direção-Geral da Saúde);
viii) Tuberculose: Dr. Carlos Filipe Afonso de Carvalho 
(Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. — Agru-
pamento de Centros de Saúde Tâmega II — Vale do Sousa 
Sul) e Dra. Maria da Conceição Barbosa Gomes Bravo 
Martins (Administração Regional de Saúde do Norte, I. 
P. — Centro de Diagnóstico Pneumológico Dr. Ribeiro 
Sanches).
b) Com produção de efeitos a 10 de abril de 2019:
Doenças Oncológicas: Dr. Eduardo Martins Carlinhos Net-
to (Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, E. P. E.), Doutora Isabel Cristina Ferreira Fernandes 
Borges da Costa (Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte, E. P. E.) e Dr. Nuno Miguel Teixeira de Sousa (Ins-
tituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
E. P. E.).
c) Com produção de efeitos a 1 de julho de 2019: 
Diabetes: Dra. Ana Filipa Gonçalves Martins (Centro Hos-
pitalar de Setúbal, E. P. E.)
d) Com produção de efeitos a 1 de setembro de 2019:
Doenças cérebro-cardiovasculares: Doutora Elsa Irene Pei-
xoto de Azevedo Silva (Centro Hospitalar Universitário de 
São João, E. P. E.).

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 230/2019 – Assembleia da República 
Recomenda ao Governo a publicação da portaria 
para o reconhecimento de especialistas em física 
médica. [DR n.º 239/2019, Série I de 2019-12-12]

■■ DESPACHO N.º 12067/2019 – Saúde - Gabinete 
da Ministra
Nomeia a comissão instaladora da Ordem dos Fi-
sioterapeutas e determina a sua composição. [DR 
n.º 242/2019, Série II de 2019-12-17]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 1315/2019 – Saúde - INFAR-
MED - Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P.
Deliberação do conselho diretivo do INFARMED, I. 
P., que aprova o regulamento para gerir a disponi-
bilidade do medicamento. [DR n.º 242/2019, Série 
II de 2019-12-17]

 

■■ PORTARIA N.º 405-A/2019 – Saúde
Procede à definição dos países de referência, a 
considerar em 2020, para a autorização dos pre-
ços dos novos medicamentos e para efeitos de 
revisão anual de preços dos medicamentos do 
mercado hospitalar e do mercado de ambulatório, 
bem como mantém, para o mesmo ano, um cri-
tério excecional a aplicar no regime de revisão de 
preços. [DR n.º 244/2019, 1º Supl, Série I de 2019-
12-19]

■■ DESPACHO N.º 12333/2019 – Saúde - Gabinete 
da Ministra
Determina que o Ministério da Saúde promove a 
consolidação e o desenvolvimento de Unidades 
de Hospitalização Domiciliária nos estabeleci-
mentos hospitalares do Serviço Nacional de Saú-
de (SNS), com vista ao alargamento deste modelo 
de prestação de cuidados de saúde a todos os 
estabelecimentos hospitalares do SNS. [DR n.º 
246/2019, Série II de 2019-12-23]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 198/2019 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
Aprova o Plano de Melhoria da Resposta do Ser-
viço Nacional de Saúde. [DR n.º 249/2019, Série I 
de 2019-12-27]
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o 
Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar o Plano de Melhoria da Resposta do Serviço 
Nacional de Saúde (PMR -SNS).
2 — Prever um reforço da dotação inicial do Programa Or-
çamental da Saúde no valor global de € 800 000 000,00 
para 2020, tendo em vista não só a interrupção do processo 
de acumulação de dívida, mas especialmente o aumento da 
capacidade de resposta do SNS.
3 — Aprovar o quadro de Programação Plurianual de In-
vestimentos, associado ao PMR -SNS, no montante total 
de € 190 000 000,00.
4 — Estabelecer que os montantes fixados para cada ano 
económico no quadro de Programação Plurianual de In-
vestimentos são acrescidos do saldo apurado no ano que 
antecede.
5 — Aprovar o quadro de referência para novos recruta-
mentos, fixando o número de até 8 400 profissionais de 
saúde, em 2020 e 2021, distribuídos por todos os grupos 
profissionais.
6 — Determinar que, a partir de 2020, as unidades de saúde 
que integram o SNS com a natureza de entidade pública 
empresarial terão um reforço de autonomia em matéria de 
contratações para substituição de profissionais de saúde.
7 — Prever o valor de € 4 000 000,00 para incentivos ins-
titucionais referentes a 2019, a afetar nos termos do artigo 
2.º da Portaria n.º 212/2017, de 19 de julho.



 

8 — Prever o valor de € 100 000 000,00 para a opera-
cionalização de modelos de pagamento pelo desempenho 
para o trabalho hospitalar em Centros de Responsabilidade 
Integrados, no âmbito dos contratos -programa de cada en-
tidade hospitalar.
9 — Garantir, através dos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas das finanças e da saúde, que todas as 
unidades de saúde que integram o SNS com a natureza de 
entidade pública empresarial dispõem de contratos de ges-
tão e planos de atividades e orçamento (PAO) devidamente 
aprovados, ficando os prémios de gestão dependentes, de-
signadamente, da inexistência de pagamentos em atraso e 
da aprovação dos PAO.
10 — Determinar que a aplicação da lei dos compromissos 
e pagamentos em atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na sua redação atual, é adequada à especifi-
cidade do setor e à nova realidade de baixo endividamento 
que resulta do esforço acima descrito.
11 — Promover, através do membro do Governo respon-
sável pela área da saúde, uma avaliação sistémica da or-
ganização do tempo de trabalho dos profissionais do SNS 
com vista à melhoria do planeamento de necessidades, da 
eficiência da sua gestão e tendo em vista o aprofundamento 
dos modelos de incentivos sensíveis ao desempenho.
12 — Promover, através do membro do Governo responsá-
vel pela área da saúde, uma avaliação da rede de cuidados 
hospitalares com o objetivo da melhoria da sua qualidade 
e eficiência e tendo em vista a integração de cuidados e 
partilha de responsabilidade entre os diferentes níveis de 
prestação de cuidados
13 — Promover, através dos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas das finanças e da saúde, uma revisão da 
monitorização financeira e operacional do SNS.
14 — Prever, como medida adicional para 2019, um refor-
ço orçamental no valor de € 550 000 000,00 destinados à 
redução do atual stock de pagamentos em atraso do SNS.
15 — Estabelecer que a presente resolução produz efeitos à 
data da sua aprovação.

■■ DESPACHO N.º 12406/2019 – Justiça e Saúde 
- Gabinetes das Ministras da Justiça e da Saúde
Determina que sejam classificadas como uni-
dades de saúde mental não integradas nos ser-
viços prisionais, vocacionadas para a execução 
das medidas de segurança de internamento de 
inimputável, de internamento de imputável em 
estabelecimento destinado a inimputáveis e de 
internamento preventivo, as unidades de inter-
namento de psiquiatria forense integradas nos 
Hospitais Magalhães Lemos, no Porto, Sobral Cid, 
em Coimbra, e Júlio de Matos, em Lisboa. [DR n.º 
249/2019, Série II de 2019-12-27]

■■ DESPACHO N.º 12434/2019 – Saúde - Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Aprova o novo esquema vacinal do Programa Na-
cional de Vacinação (PNV), revogando, com exce-
ção do seu n.º 6, o Despacho n.º 10441/2016, de 9 
de agosto. [DR n.º 250/2019, Série II de 2019-12-
30]

 

■■ DESPACHO N.º 12485/2019 – Finanças e Saúde 
- Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças 
e da Ministra da Saúde
Autoriza a constituição de novas unidades de saú-
de familiar de modelo A, no último trimestre de 
2019, até ao limite de 20. [DR n.º 251/2019, Série II 
de 2019-12-31]

■■ DESPACHO N.º 12513-B/2019 – Saúde - Direção-
-Geral da Saúde
Doenças de notificação, clínica e laboratorial obri-
gatória. [DR n.º 251/2019, 1º Supl, Série II de 2019-
12-31]
 
 
 

Estão sujeitas a notificação, clínica e laboratorial, obri-
gatória, as seguintes doenças:
a) Antrax (Infeção por Bacillus anthracis);
b) Botulismo;
c) Brucelose;
d) Campilobacteriose;
e) Chikungunya;
f) Cólera;
g) Criptosporidíase;
h) Chlamydia trachomatis, incluindo Linfogranuloma ve-
néreo (Infeção por);
i) Dengue;
j) Difteria;
k) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ);
l) Doença de Hansen (Lepra);
m) Doença dos Legionários;
n) Doença Meningocócica;
o) Doença Invasiva Pneumocócica;
p) Doença Invasiva por Haemophilus influenzae;
q) Ébola;
r) Encefalite viral transmitida por carraças;
s) Equinococose/Hidatidose;
t) Febre Amarela;
u) Febre Escaro-Nodular (Rickettsiose);
v) Febre Q;
w) Febre Tifoide e Febre Paratifoide;
x) Febres Hemorrágicas Virais;
y) Giardíase;
z) Gonorreia (Infeção gonocócica);
aa) Gripe;
bb) Gripe A(H5N1) ou por outro vírus da Gripe de origem 
animal;
cc) Hepatite A;
dd) Hepatite B;
ee) Hepatite C;
ff) Hepatite E;
gg) Infeção pelo Coronavírus (MERS-CoV);
hh) Infeção por E. coli produtora da toxina shiga/verocito-
toxina (STEC/VTEC), incluindo a síndrome hemolítico-u-
rémica (SHU);
ii) Infeção pelo vírus do Nilo Ocidental;
jj) Leishmaníase Visceral;
kk) Leptospirose;
ll) Listeriose;
mm) Malária;
nn) Neuroborreliose de Lyme;
oo) Paralisia Flácida Aguda;
pp) Parotidite Epidémica (Papeira);
qq) Peste;
rr) Poliomielite Aguda;
ss) Raiva;
tt) Rubéola Congénita;
uu) Rubéola, excluindo Rubéola Congénita;
vv) Salmoneloses não Typhi e não Paratyphi;
ww) Sarampo;
xx) Shigelose;
yy) Sífilis, excluindo Sífilis Congénita;
zz) Sífilis Congénita;
aaa) Síndrome Respiratório Agudo Grave - SARS;
bbb) Tétano;
ccc) Tosse Convulsa;
ddd) Toxoplasmose Congénita;
eee) Triquinelíase;
fff) Tuberculose;
ggg) Tularémia;
hhh) Varíola;
iii) VIH (Infeção pelo vírus da imunodeficiência humana)/
SIDA (Síndrome da imunodeficiência adquirida);
jjj) Yersiniose (enterite por Yersinia enterocolitica ou Yersi-
nia pseudotuberculosis);
kkk) Zika (Infeção por vírus);
lll) Zika congénito.
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COM JOEL CLETO · 2020

·  22 FEV  
 [sábado, das 10h às 12h30] 
 Um percurso pelo Centro   
 Histórico e pela identidade   
 portuense

·  22 MAR  
 [domingo, das 10h00 às 12h30] 
 O Porto dos Almadas

·  17 MAI  
 [domingo, das 10h00 às 12h30] 
 Pelos caminhos de Santiago no  
 Porto

·  18 JUL  
 [sábado, das 10h às 12h30]
 Pelos caminhos de Santiago no  
 Porto

·  27 SET  
 [domingo, das 10h00 às 12h30]
 Nos 200 anos da revolução de  
 24 de agosto de 1820

·  22 NOV  
 [domingo, das 10h00 às 12h30] 
 Pelo Parque da Pasteleira

*  Posteriormente serão indicadas as 
datas e todas as informações para 
inscrição nas seguintes visitas de  
fim-de-semana: 

·  A Rota da Seda: Um percurso por  
 Trás-os-Montes

·  O Alentejo Romano: De Tróia a   
 Mértola, com passagem, entre outros,  
 por Ammaia e minas de Aljustrel

·  Pelos Picos da Europa



86 AGENDA

Atividades
Sub-Região de Viana do Castelo

■ 04 OUT
Exposição
“O camaleão e o 
espelho (au jardin)”
A exposição “O camaleão 
e o espelho (au jardin)” da 
autoria do pintor Américo 
Carneiro esteve patente 
na sede da Sub-Região de 
Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos desde o dia 4 
de outubro até ao dia 2 de 
novembro.

As obras apresentadas 
estão enquadradas 
na área da aguarela, 
desenho e óleo. O autor, 
que também é ilustrador, 
escritor, conferencista 
e poeta, definiu que a 
presente exposição “cria 
a realidade através do 
sonho”. Para o pintor, o 
camaleão representa um 
“perpétuo caleidoscópio, 
uma transformação 
imparável sobre o espelho, 
a consciência de si e a 
consciência do outro”. Já 
o espelho é “o reflexo 
incessante de todas as 
imagens”, como esclareceu 
no convite para a mostra. 

■ 10 OUT
Formação
Insuficiência Cardíaca
O curso prático de 
Insuficiência Cardíaca 
realizou-se a 10 de 
outubro na sede da 
Sub-Região de Viana do 
Castelo da Ordem dos 
Médicos. 

Inserida nas III Jornadas 
de Medicina Interna da 
Unidade Local de Saúde 
(ULS) do Alto Minho, a 
formação apresentou, 
entre outros aspetos, 
o diagnóstico  e a 
etiologia da insuficiência 
cardíaca, métodos 
complementares 
de diagnóstico e de 
estratificação de 
risco, tratamento 
farmacológico, manuseio 
de comorbilidades e 
cuidados paliativos na 
insuficiência cardíaca.

O evento destacou-se 
pela aquisição e partilha 
de conhecimentos, tendo 
como formadores Ana 
Nascimento, Liliana Costa, 
Ana Rita Cambão, Ana 
Sofia Matos e Rui Lima. ■ 15 NOV

Exposição
A exposição de pintura de 
Filomena Vieira e Isabel 
Mateus foi inaugurada no dia 
15 de novembro na Galeria 
da sede da Sub-Região de 
Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos. 

A mostra esteve patente até 
29 de dezembro.

■ 13 DEZ
Palestra
Equipa de Emergência 
Médica Intrahospitalar
A sede da Sub-Região de 
Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos foi o palco 
para um “Fim de Tarde à 
Conversa... Na Ordem” no 
dia 13 de dezembro. 

Esta sessão debruçou-se 
sobre o tema “Equipa 
de Emergência Médica 
Intrahospitalar” (EEMI) 
e teve como palestrante 
Rogério Corga, especialista 
em Medicina Intensiva na 
Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho (ULSAM), 
que apresentou o subtema 
“10 meses de EEMI – Uma 
reflexão”. 

Depois da palestra, o evento 
contou com um momento 
de convívio proporcionado 
por uma Jam Session.

5ª FORMAÇÃO
AVANÇADA
DE INTERNOS

2019

AUDITÓRIO - ORDEM DOS MÉDICOS
VIANA DO CASTELO

22 novembro
sexta-feira - 14:30h - 18:00h

Prof. Dra. Cláudia Vieira_Oncologista @IPO Porto

Dra. Andreia Cruz_Interna Oncologia @IPO Porto

Dra. Sara Coelho_Interna Oncologia @IPO Porto

Dra. Ana Afonso_Interna Oncologia @IPO Porto

Oncologia
abordagem à monitorização dos efeitos adversos imuno-relacionados em oncologia

■ 22 NOV
Formação
Oncologia
O auditório da sede da 
Sub-Região de Viana 
do Castelo da Ordem 
dos Médicos recebeu no 
dia 22 de novembro a 5ª 
Formação Avançada de 
Internos organizada com 
a colaboração da Unidade 
Local de Saúde do Alto 
Minho. 

A sessão clínica foi 
subordinada ao tema 
“Oncologia” e foi 
apresentada por Cláudia 
Vieira, oncologista no 
Instituto Português de 
Oncologia (IPO) do Porto, 
e por Andreia Cruz, Sara 
Coelho e Ana Afonso, 
médicas internas de 
Oncologia no IPO do Porto.

A formação contou 
com uma abordagem 
à monitorização dos 
efeitos adversos 
imuno-relacionados em 
oncologia.
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Centro de Cultura e Congressos
ACONTECEU

REUNIÕES 
CIENTÍFICAS

01 OUT Reunião da 
AIMGF da zona Norte

03 OUT Reunião da 
Comissão Organizadora 
das Jornadas Maia/
Valongo

05 OUT Reunião da 
Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

07 OUT EPAC 2019 
- Encontro para 
Além da Clínica

09 OUT Reunião 
do Grupo Balint

09 OUT Formação 
obrigatória de Formação 
Geral – Ética, Deontologia 
e Comunicação

11 OUT Reunião 
subordinada ao tema 
“Clinical decision 
and evidence of 
Bobath concept”

11 a 14 OUT Workshop 
sobre Trauma e 
Desenvolvimento

12 e 13 OUT 3.º Congresso 
Bobath em Pediatria

17 e 18 OUT Congresso 
Internacional sobre 
Medicina Centrada 
na Pessoa

24 OUT Sessão/Debate 
sobre a Poliomielite

24 OUT Reunião da 
AIMGF da zona Norte

26 OUT Congresso “Bone 
and Tissue day” Porto

02 NOV Assembleia Geral 
da AIMGF zona Norte

04 NOV Reunião da 
Comissão Organizadora 
das Jornadas Médicas 
Maia/Valongo

06 a 08 NOV Curso Euract 
(European Academy 
of Teachers in General 
Practice) - Nível 1

13 NOV Reunião do 
Grupo Balint

13 NOV Reunião da 
Comissão Organizadora 
do Gaia/Espinho 
Medical Meeting

15 NOV Conferência 
sobre Transhumanismo 
(Associação Portuguesa 
dos Médicos Católicos)

15 NOV Sessão “Tratamento 
do Cancro do Reto 2019”

16 NOV Formação 
“AlerMeeting”

22 e 23 NOV Curso sobre 
Infeções do Sistema 
Nervoso Central no Séc. XXI

29 NOV Exames Europeus da 
especialidade de Medicina 
Física e Reabilitação

29 NOV Reunião 
Plenária do Conselho 
Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida

06 DEZ 29.ª edição 
do Ciclo de Reuniões 
Inter-hospitalares de 
Pediatria do Norte

11 DEZ Reunião do 
Grupo Balint

ACTIVIDADES DE  
CULTURA E LAZER

Exposições:

04 a 18 OUT Exposição de 
pintura por José Branco

04 a 31 OUT Exposição 
de pintura, escultura e 
desenho por Rogério 
Abreu e Rafael Cerdá

08 a 22 NOV Exposição 
coletiva de Fotografia “…
de Par em Par” do Projeto 
Fotografia no Feminino

Concertos e Cinema:

03 OUT 10.º Ciclo de Cinema 
“Lentes oraculares…” – 
“The Trial”/ “O Processo” 
Orson Welles, 1962

10 OUT 10.º Ciclo 
de Cinema “Lentes 
oraculares…” – “Stalker” 
Andrei Tarkovsky, 1979

24 OUT 10.º Ciclo de Cinema 
“Lentes oraculares…” – 
“Brazil/ Brasil: O outro lado 
do sonho” Terry Gilliam, 1985

07 NOV 10.º Ciclo de Cinema 
“Lentes oraculares…” – 
“Delicatessen” Jean-Pierre 
Jeunet, Marc Caro, 1991

15 NOV 10.º Ciclo de Cinema 
“Lentes oraculares…” 
– “eXistenZ” David 
Cronenberg, 1999

22 NOV 10.º Ciclo de Cinema 
“Lentes oraculares…” – 
“Werckmeister Harmóniák”/ 
“A Harmonia Werckmeister” 
Béla Tarr/2000  

VAI ACONTECER

REUNIÕES CIENTÍFICAS

08 JAN Reunião do 
Grupo Balint

10 JAN 29.ª edição do Ciclo de 
Reuniões Inter-hospitalares 
de Pediatria do Norte

11 JAN Homenagem 
a dois pioneiros da 
Imunoalergologia do Norte

11 JAN Reunião da Direção da 
Sociedade Portuguesa de 
Alergologia e Imunologia 

11 JAN Reunião da Associação 
de Médicos Estomatologistas 
Portugueses

13 JAN Reunião no âmbito 
do SINAV – ARS Norte

15 JAN Reunião da Comissão 
Organizadoras das Jornadas 
Médicas Maia/Valongo

18 JAN Reunião do Serviço 
de Endocrinologia do HSJ

24 e 25 JAN Reunião anual 
do grupo de trabalho 
da Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN

08 FEV ECO –tualização 
Clínica – Jornada Científica 
Atualização de Ecografia 
Point of Care (POCUS) 

12 FEV Reunião do 
Grupo Balint

14 FEV 29.ª Edição do Ciclo de 
Reuniões Inter-hospitalares 
de Pediatria do Norte

20 e 21 FEV Congresso 
sobre Cuidados de Saúde 
Partilhados em Urologia e 
Medicina Geral e Familiar

28 FEV Reunião da Direção 
do Conselho Nacional de 
Auditoria e Qualidade da 
Ordem dos Médicos e a DGS

06 MAR 29.ª edição 
do Ciclo de Reuniões 
Inter-hospitalares de 
Pediatria do Norte

28 MAR Reunião da 
Direção GRUPUGE (Grupo 
Português de Ultrassons 
em Gastrenterologia) 

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

09 a 23 JAN Exposição de 
Pintura por Manuel Lessa

06 a 21 FEV Exposição de 
Pintura por Filomena Campos

29 NOV 10.º Ciclo 
de Cinema “Lentes 
oraculares” – “Interstellar” 
Cristopher Nolan, 2014

Outros eventos:

03 OUT Palestra 
“Tecnologia & 
Humanidade” por 
Fernando Medeiros Paiva

04 OUT Ciclo de 
Conferências “às Sextas 
na Ordem” – “Morte: 
Termos e Conceitos.”

25 OUT Ciclo de 
Conferências “às Sextas 
na Ordem” – “Certificação 
e Qualidade Clínica”

31 OUT Reunião do 
Conselho Superior da 
Ordem dos Médicos

07 NOV Ciclo de 
Conferências 
APAH|SRNOM – Medicina 
e Administração 
“Informática no Hospital”

11 NOV Assembleia 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos

13 NOV Palestra 
“Tecnologia & 
Humanidade” por 
Fernando Medeiros Paiva

14 NOV 3.ª edição do 
Ciclo de Conferências da 
SRNOM – “Hospitais: Quo 
vadis?”| O Norte da Saúde 

15 NOV Conferência 
sobre Transhumanismo 
pela Associação dos 
Médicos Católicos 

24 NOV Juramento de 
Hipócrates – Porto

28 NOV Juramento de 
Hipócrates – Braga

28 NOV Reunião do 
Conselho Superior da 
Ordem dos Médicos

07 DEZ Festa de 
Natal - Braga

07 DEZ Festa de Natal 
- Viana do Castelo

08 DEZ Festa de 
Natal – Vila Real

14 DEZ Festa de 
Natal – Porto

Lançamento de Livros:

05 DEZ Lançamento do livro 
“Value – based Radiology 
– A Practical Aproach”, de 
Carlos Francisco Silva

06 a 21 FEV Exposição 
de Pintura e Escultura 
por Artur Aleixo

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

05 a 27 MAR Exposição 
de Pintura por Arlindo 
Pintomeira

Concertos e Cinema:

28 FEV 10.º Ciclo de 
Jazz - Tiago Lima

06 MAR 10.º Ciclo de Jazz – 
El Duende – Diogo Vida Trio

27 MAR 10.º Ciclo 
de Jazz – NoA 

Cursos: 

10 JAN a 22 FEV 12.º Curso 
de Pós-Graduação em 
Antimicrobianos ( 6.ªs 
feiras e sábados)

13 JAN a 24 MAR 12.ª 
edição do Curso de Pós- 
Graduação em Infeção 
VIH/SIDA ( 2.ªs e 3.ªs feiras)

Outros eventos:

16 JAN Eleições para a 
Ordem dos Médicos - 
Triénio 2020/2022   

28 FEV Ciclo de 
Conferências “às Sextas 
na Ordem” – “Obstinação 
Terapêutica”

10.º CICLO

28 FEV  
Tiago Lima

06 MAR
 Diogo Vida Trio 

27 MAR
NoA 

24 ABR
Demian Cabaud Trio 

22 MAI
Trio Paz/Moreno/ 
Cavaleiro 

05 JUN
Daniel Bernardes a solo



88 BENEFÍCIOS SOCIAIS

A AXA Portugal 
agora é Ageas 
Seguros. As 
marcas mudam, 
mas as boas 
parcerias 
mantêm-se, pelo 

que o protocolo com a Ordem dos Médicos 
mantem as condições especiais e serviços 
exclusivos para a proteção dos associados. 
Conte com o seguro de Responsabilidade 
Civil Profissional que o/a protege dos 
danos que possa causar a terceiros, quando 
exerce a sua atividade. 
Saiba mais em www.ageas.pt/medicos

BENEFÍCIOS SOCIAIS ACORDADOS COM A SRNOM
A SRNOM tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. Na sequência das listas que têm vindo a ser publicadas (ver 
números anteriores desta Revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas atualizações, com os respetivos contactos e taxas de 
desconto acordadas.

 HOTÉIS 

Hotel D. Luís***
Santa Clara · 3040-091 Coimbra
Tel. 239802120
www.hoteldluis.pt
DESCONTOS ESPECIAIS

Santanahotel & Spa****
Monte Santana · Azurara
4480-188 Vila do Conde
Tel. 252640460
www.satanahotel.net
DESCONTOS ESPECIAIS

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
DESCONTOS ESPECIAIS

Hotel Torre de Gomariz 
Wine & SPA
Av. Sobral-Castelo, nº 76 – Cervães
4730-102 Vila Verde (Braga)
Telem. 968 588 166
Tel. 253 927 344
www.torredegomariz.pt
DESCONTO DE 15%

AUTOMÓVEIS  

Europcar
Aluguer de automóveis com frota variada. 
Serviço 24h de assistência em Portugal 
Continental. 
www.europcar.pt
apoio.clientes@europcar.com
DESCONTOS ESPECIAIS

Rótor 
Concessionário Nissan 
Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, Assistência, Peças
condições especiais

Fernando Palhinhas 
Manutenção e mecânica automóvel 
Rua Campo Lindo, 328 · Porto
Tel. 22 509 0027
DESCONTOS ATÉ 30%

 EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

Aliança Francesa do Porto
Rua Santa Isabel, n.º 88, Porto
Beneficiários: Médicos inscritos na SRNOM 
e colaboradores (+ respectivos agregados 
familiares)
DESCONTOS DE 20%* (pontualmente 
poderão ser estabelecidas outras 
condições especiais).

A CP LONGO CURSO celebrou Acordo 
Comercial para venda de bilhetes 
em regime de tarifário especial, 
proporcionando aos colaboradores 
e associados da Ordem dos Médicos 
a aquisição a preços mais vantajosos 
nos seus comboios Alfa Pendular e 
Intercidades, respectivamente, nas 
Classes Conforto e 1.ª classe. Associado 
a diferentes regimes de parceria, 
proporciona ainda preços competitivos na 
utilização de parques de estacionamento 
em Pragal, Lisboa Oriente, Porto e Braga, 
aluguer de viaturas no destino para as 
viagens de ida/volta e ainda descontos em 
algumas unidades hoteleiras.

Protocolo entre o Centro Hípico do 
Porto e Matosinhos (sito no lugar de 
Gonçalves, Leça da Palmeira) e a Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos
Beneficiários: todos os médicos inscritos 
na SRNOM e respectivo agregado familiar.
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE JÓIA DE 
INSCRIÇÃO, NO VALOR DE 1.500,00 
EUROS / DESCONTO DE 10% NA COMPRA 
DE BLOCOS DE AULAS DE EQUITAÇÃO

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

 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

A Diferença, Lda
Serviços de higiene e limpeza.
R. Cónego Rafael Alvares da Costa n.º 
144 r/c, S. Victor, Braga. 
Beneficiários: Médicos inscritos 
na SRMOM e seus familiares 
(ascendentes, descendentes e cônjuge); 
Colaboradores da SRNOM.
DESCONTOS DE 20%* (serviço limitado 
a 20 km de distância da cidade de Braga).

 APOIO DOMICILIÁRIO 

Cores do Afecto
Centro Comercial Carvalhais, lj. FP 63
R. Zulmira de Azevedo, 
4780-564 Santo Tirso
Tel. 252866456
www.cores-do-afecto.pt
geral@cores-do-afecto.pt
DESCONTO DE 10%*
( excepto baby-sitting e serviços de 
limpeza doméstica)

Apoio e Companhia
Rua do Campo Alegre, 1162
4415-173 Porto
Tel. 220967385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
DESCONTO DE 8%*

* Sobre os preços de tabela. A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

Estão abrangidos por este Protocolo as 
pessoas e/ou Instituições que sejam 
encaminhados pela Universidade do 
Porto e deverão ser, preferencialmente, 
os Licenciados em Medicina ou os 
seus cônjuges ou parentes no 1.º 
grau da linha recta e devem estar 
devidamente credenciados por aquela. 
Excepcionalmente, poderão ser abrangidos 
por este Protocolo investigadores, 
professores ou convidados da UP que 
não preencham os requisitos referidos 
acima. Os beneficiários deste Protocolo 
terão vantagens no aluguer de salas (25% 
de desconto sobre o preço base para não 
médicos) e no alojamento na Casa do 
Médico.

centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

A Galeria, situada junto ao Salão 

Nobre, é um espaço amplo, que 

beneficia de intensa luz natural 

e se debruça sobre o espelho de 

água exterior. Ideal para acolher 

exposições, é, simultaneamente, 

a área utilizada para apoio aos 

congressos na colocação de stands 

promocionais e/ou disponibilização 

de refeições.

CapaCidade: 200 pessoas

CaraCterístiCas: Área: 280 m2 | 

Climatização 

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial

Galeria

O Salão Nobre é o principal auditório do 

Centro de Cultura e Congressos. Com 

dimensões apropriadas para a realização 

de eventos de média e grande dimensão, 

está particularmente vocacionado para 

acolher conferências ou seminários das 

mais diversas entidades. 

O espaço assegura uma grande 

variedade de opções técnicas, desde 

o sistema de iluminação, à projeção 

audiovisual ou à configuração do palco. 

Dispõe ainda de um foyer para receção 

dos convidados e uma sala de apoio 

(Sala Porto), ideal para a colocação 

do secretariado. O palco tem acesso 

próprio.

CapaCidade: 300 pessoas (máx.) 

CaraCterístiCas: Área: 330 m2 | Área de 

palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 | 

Climatização | Cabine de audiovisuais 

(Régie)

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial | Tela de 

grande formato (4,80 largura) | Projetor 

multimédia | Sistema de som ambiente | 

Microfones de palco e de lapela | Mesa 

presidencial com 2 ou 5 módulos | 

Gravação de Vídeo e de Som | Computador 

| Relógio conta-minutos

Salão Nobre

Eventos
à medida

Espaços

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

No centro da cidade do Porto encontra 
um espaço privilegiado para organizar 
o seu evento. A Ordem dos Médicos – 
Secção Regional do Norte tem à sua 
disposição um moderno Centro de 
Cultura e Congressos, composto por 
espaços multifuncionais, equipamentos 
de última geração e serviços premium 
diversificados, que garantem total 
cobertura das suas necessidades. 
Rodeado por uma atmosfera bucólica 
e singular, o Centro de Cultura 
e Congressos garante uma rara 
tranquilidade e privacidade a quem o 
visita. Situada junto ao Jardim d’Arca 
de Água, a infraestrutura reúne ótimas 
condições para acolher os mais 
variados tipos de eventos: congressos, 
conferências, exposições, ações de 
formação, jantares ou espetáculos. 
Para as diferentes valências dispõe de 
um auditório com capacidade para 
300 lugares, de um vasto conjunto de 
pequenos auditórios e salas de reunião, 
de uma galeria polivalente, de um 
bar e área lounge e de um complexo 
residencial. No exterior, além dos 
belíssimos espaços verdes, piscina e 
dois campos de ténis, dispõe de parque 
de estacionamento, zonas de lazer e 
um bar/restaurante no edifício sede. 
Mais do que um espaço físico de 
excelência, o Centro de Cultura e 
Congressos distingue-se como um 
equipamento multifacetado e apto a 
acolher o seu evento.  
Venha conhecê-lo. 

Centro de Cultura e Congressos
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 poRTo
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt

Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos
O Salão Nobre é o principal auditório do Centro de Cultura e Congressos. Com 
dimensões apropriadas para a realização de eventos de média e grande dimensão, 
está particularmente vocacionado para acolher conferências ou seminários das mais 
diversas entidades. O espaço assegura uma grande variedade de opções técnicas, desde 
o sistema de iluminação, à projeção audiovisual ou à configuração do palco. Dispõe ainda 
de um foyer para receção dos convidados e uma sala de apoio (Sala Porto), ideal para a 
colocação do secretariado. O palco tem acesso próprio. 

CAPACIDADE: 300 pessoas (máx.) CARACTERÍSTICAS: Área: 330 m2 | Área de palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 | 
Climatização | Cabine de audiovisuais (Régie) EQUIPAMENTO: Rede sem fios/Wireless (livre e gratuita) | Sistema de 
iluminação progressiva e multissectorial | Tela de grande formato (4,80 largura) | Projetor multimédia | Sistema de 
som ambiente | Microfones de palco e de lapela | Mesa presidencial com 2 ou 5 módulos | Gravação de Vídeo e de Som 
| Computador | Relógio conta-minutos

Travessa da Prelada, nº 516
4250 380 Porto
Tel. 22 606 20 57
info@pallco.pt
DESCONTO DE 20% NO VALOR DA 
INSCRIÇÃO
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CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

ENCONTRE A 
TRANQUILIDADE QUE 
PROCURA PARA O SEU 
EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR 
NO GINÁSIO DA SRNOM

�p�imente!

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


