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Inscrição de jovens médicos na OM 
 Após longos anos de estudo, muitos jovens viram, na SRNOM, 

concretizado o seu sonho: oficialmente médicos
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EM DESTAQUE

Projetos Inovadores em Saúde
Programa de Qualidade nas Artroplastias (CHEDV) e Telemonitorização na 

Insuficiência Cardíaca (ULSAM) estreiam nova iniciativa do CRNOM 

Fundos Europeus para a Saúde 2021-2027
CRNOM reuniu com representantes dos Conselhos de 

Administração dos hospitais do Norte

SRNOM ao serviço  dos médicos
Aposta na modernização e melhoria contínuas 

para manter o nível de excelência



PRÉMIO BANCO CARREGOSA | SRNOM
investigação clínica

Considerando as limitações que o atual estado de pandemia nos impõe, não nos será possível realizar esta 
cerimónia como o temos feito noutras edições. Por isso, convidamo-lo a assistir remotamente, no conforto 
da sua casa, ao programa que preparamos para a atribuição do prémio, e no qual se inclui uma conferência 
proferida pelo Dr. Paulo Portas, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo vice-primeiro-ministro. 

Fique atento aos nossos canais (brevemente será disponibilizado o link para acesso à transmissão).

4.ª EDIÇÃO

cerimónia de atribuição do prémio

5
nov 21h30 Transmissão via streaming

Acompanhe a transmissão da cerimónia, em direto, via streaming.

Conferência pelo Dr. Paulo Portas 
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SRNOM AO SERVIÇO  
DOS MÉDICOS
Ao longo destes meses, em 
que o país teve que se adaptar 
a uma nova realidade, a Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos também soube 
reinventar-se, de modo a 
continuar a manter o nível de 
excelência a que os médicos 
estão habituados. pág. 14

7
DESTAQUE
PROJETOS 
 INOVADORES  
EM SAÚDE
Iniciativa resulta de uma parceria 
da SRNOM com as respetivas 
Sub-Regiões e pretende dar a 
conhecer projetos inovadores 
de gestão clínica desenvolvidos 
por médicos no âmbito da região 
Norte do país. “Esta é uma forma 
de estarmos mais próximos, 
de partilharmos as nossas 
experiências, enriquecer a nossa 
prática clínica e lançar pontes 
para desafios futuros”. Programa 
de Qualidade nas Artroplastias, 
do CHEDV, e Telemonitorização 
na Insuficiência Cardíaca, da 
ULSAM, são os projetos que 
inauguram esta nova rubrica da 
«nortemédico». pág. 07

FUNDOS EUROPEUS 
PARA A SAÚDE 2021-
2027: CRNOM PROPÕE 
PLANO ROBUSTO 
PARA A REGIÃO 
Considerando que os 
anteriores quadros financeiros 
plurianuais não têm 
contemplado devidamente 
a área da Saúde, o CRNOM 
tomou a inciativa de reunir 
com os presidentes dos 
Conselhos de Administração 
dos hospitais do Norte com 
vista a avaliar as necessidades 
de financiamento para os 
próximos anos. O objetivo 
é apresentar um plano 
robusto de acesso aos 
Fundos Europeus, de forma a 
conseguir alocar mais verbas 
à Saúde e, em particular, ao 
fortalecimento do Serviço 
Nacional de Saúde na região 
Norte. pág. 18
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SRNOM RECEBEU 
JOVENS MÉDICOS  
PARA A SUA INSCRIÇÃO 
NA ORDEM
A inscrição na Ordem dos Médicos 
é uma  condição legal necessária 
para o exercício da Medicina em 
Portugal. Concluído mais um 
ano letivo nas escolas médicas, 
muitos foram os jovens que se 
deslocaram à sede da Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos para oficializarem o 
pedido da sua cédula profissional. 
pág. 20
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CICLO  “CULTURA EM 
QUARENTENA” 
Durante os meses de junho e 
julho, numa altura em que o 
país atravessava um período 
de grande  confinamento 
social, a SRNOM promoveu 
a cultura através de uma 
iniciativa inovadora. “Cultura em 
Quarentena” apresentou-se em 
quatro sessões, transmitidas 
via streaming, e levou música e 
poesia a casa de todos os médicos.  
pág. 50



	 	
	 18	 Fundos	Europeus	2021-2027	
	 	 Com	o	anúncio	de	um	novo	quadro	

de	financiamento	plurianual,	o	
CRNOM	tomou	a	inciativa	de	reunir	
com	dirigentes	dos	hospitais	do	
Norte.	O	objetivo	é	apresentar	um	
plano	robusto	de	acesso	aos	Fundos	
Europeus,	de	forma	a	conseguir	
alocar	mais	verbas	à	Saúde	na	região	
Norte.	“A	OM	vê	o	próximo	quadro	
comunitário	como	fundamental	para	
garantir	a	operacionalidade	do	SNS.”

	 	
	 20	 Inscrição	na	Ordem	dos	Médicos
	 	 Concluído	mais	um	ano	letivo	nas	

escolas	médicas,	muitos	foram	os	
jovens	que	se	deslocaram	à	sede	da	
Secção	Regional	do	Norte	da	Ordem	
dos	Médicos	para	oficializarem	o	
pedido	da	sua	cédula	profissional.	
Habituados	às	exigências	do	
seu	percurso	formativo	muitos	
estão	já	focados	no	estudo	para	
a	Prova	Nacional	de	Acesso

	 	
	 22	 GPNA:	Revisão	da	

matriz	da	prova
	 	 Depois	do	sucesso	da	prova-piloto	

e	da	realização	da	primeira	Prova	
Nacional	de	Acesso	à	Formação	
Especializada,	o	GPNA	continua	
empenhado	em	alcançar	um	modelo	
de	prova	mais	consensual	e	que	reflita	
aquilo	que	há	de	melhor	na	formação	
médica.	Nos	dias	24	e	25	de	setembro	
os	elementos	do	Gabinete	estiveram	
reunidos	na	SRNOM	para	uma	nova	
revisão	da	matriz	de	conteúdos

	

	 	
	 26	 Visita	ao	Hospital	de	

Magalhães	Lemos
	 		 Acompanhado	por	representantes	

da	Urgência	Metropolitana,	em	
22	de	julho	o	CRNOM	visitou	o	
Hospital	de	Magalhães	Lemos.	
António	Araújo	alertou	para	os	riscos	

	 04	 EDITORIAL
	 	 António	Araújo,		

Presidente	do	CRNOM	

	 	 DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	EM	SAÚDE

	 	
	 07	 «Promover	a	proximidade	e	

a	partilha	de	conhecimentos	
entre	colegas»		

		 	 Iniciativa	resulta	de	uma	parceria	
entre	a	Secção	Regional	do	Norte	e	
as	respetivas	Sub-Regiões	e	pretende	
dar	a	conhecer	projetos	inovadores	
de	gestão	clínica	desenvolvidos	por	
médicos	no	âmbito	da	região	Norte	do	
país.	“Esta	é	uma	forma	de	estarmos	
mais	próximos,	de	partilharmos	as	
nossas	experiências,	enriquecer	a	
nossa	prática	clínica	e	lançar	pontes	
para	desafios	futuros”.	Programa de 
Qualidade nas Artroplastias,	do	Centro	
Hospitalar	de	Entre	o	Douro	e	Vouga	
(CHEDV),	e	Telemonitorização na 
Insuficiência Cardíaca,	da	Unidade	Local	
de	Saúde	do	Alto	Minho	(ULSAM),	
são	os	dois	projetos	que	inauguram	
esta	nova	rubrica	da	«nortemédico»

		 	 TRIBUNA	DO	CRN

	 	
	 13	 Presença	da	SRNOM	na	

Comunicação	Social
	 	 Destaque	de	notícias	e	intervenções	

sobre	temas	da	atualidade	

	 	 NOTÍCIAS

	 	
	 14	 A	SRNOM	ao	serviço	dos	médicos
	 	 Em	contexto	de	pandemia,	a	Secção	

Regional	do	Norte	da	Ordem	dos	
Médicos	também	soube	adaptar-se,	
de	modo	a	continuar	a	manter	o	nível	
de	excelência	a	que	os	médicos	estão	
habituados.	A	aposta	na	modernização	
e	melhoria	contínuas	mantém-se	
como	o	compromisso	para	o	futuro	de	
uma	grande	equipa,	constituída	por	23	
colaboradores,	que	dia	a	dia	trabalha	
ao	serviço	dos	médicos	do	Norte
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	 	 ENTREVISTA

	 	
	 36	 Carlos	Costa	Gomes
	 	 “O	contributo	do	pensamento	de	

Daniel	Serrão	no	âmbito	da	introdução	
da	Bioética	em	Portugal”	é	o	tema	do	
novo	projeto	que	o	investigador	do	
Instituto	de	Bioética	da	Universidade	
Católica	Portuguesa	está	a	
desenvolver,	com	o	apoio	da	SRNOM

	 	 ARTIGOS
	 39	 «A	Responsabilidade	Civil	

Médica	–	necessidade	de	
legislação	específica»

	 	 Por	António	Santa	Comba

	 44	 «Reflexões	sobre	Tecnologia	
e	Humanidade»

	 	 Por	Fernando	Reis	Lima

	 	 CULTURA

	 	
	 46	 Restaurante	da	SRNOM	
	 	 Localizado	no	centro	da	cidade	do	

Porto,	rodeado	de	amplos	jardins	
e	parque	de	estacionamento	
privativo,	o	restaurante	da	SRNOM	
é	já	uma	referência	pela	sua	carta	
de	autor.	Um	espaço	acolhedor	e	
reservado,	preparado	para	servir	
os	médicos	e	o	público	em	geral

	 	
	 48	 Entrevista	a	José	Manuel	Pinheiro
	 	 José	Manuel	Pinheiro	é	o	novo	maestro	

do	Coro	da	SRNOM.	Em	entrevista	
à	«nortemédico»,	apresenta-
se	e	partilha	as	suas	principais	
ambições	e	projetos	para	o	futuro

	 	
	 50	 Ciclo	“Cultura	em	Quarentena”
	 	 Durante	os	meses	de	junho	e	

julho,	numa	altura	em	que	o	país	
atravessava	um	período	de	forte	
confinamento	social,	a	Comissão	de	
Atividades	Culturais	e	de	Lazer	da	
SRNOM	promoveu	a	cultura	através	
de	uma	iniciativa	inovadora.	“Cultura	

em	Quarentena”	apresentou-se	em	
quatro	sessões	e	levou	música	e	
poesia	a	casa	de	todos	os	médicos

	 52	 Exposição	de	fotografia	
de	Miguel	Louro

	 	 Setembro	ficou	marcado	pelo	
regresso	da	arte	à	SRNOM.	Em	
“Barcos	de	todo	o	Mundo”,	o	médico	
Miguel	Louro	mostrou	uma	série	
de	fotografias	em	que	retrata	
embarcações	que	captaram	o	seu	
olhar:	da	Póvoa	de	Varzim,	sua	
terra	natal,	à	Índia	e	ao	Brasil

	 53	 Atividades	na	Sub-Região	
de	Viana	do	Castelo

	 	 A	galeria	da	Sub-Região	de	Viana	
acolheu	duas	exposições	de	arte:	
Manuel	Almeida	e	Joana	Pedrosa,	de	24	
de	julho	a	4	agosto,	e	Manuel	Valença,	
de	21	de	agosto	a	9	de	outubro.	
Espaço	reforça	o	seu	contributo	
para	o	roteiro	artístico	da	região

	 	 LEGISLAÇÃO	

	 	
	 54	 Diplomas	mais	relevantes	

publicados	entre	1	de	julho	e	
30	de	setembro	de	2020

	 	 INFORMAÇÃO	INSTITUCIONAL	
	 56	 Benefícios	Sociais
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que	elevados	tempos	de	espera	
na	psiquiatria	acarretam	e	pediu	
“maior	fluidez	na	coordenação	
de	processos,	na	informação	e	no	
encaminhamento	de	doentes”		

	

	 	
	 28	 Assembleia	de	Representantes	

da	Ordem	dos	Médicos
	 	 Através	de	videoconferência,	a	

SRNOM	uniu-se	às	secções	regionais	
do	Centro	e	Sul	para	mais	uma	
Assembleia	de	Representantes	
da	Ordem	dos	Médicos,	a	28	de	
setembro.	Na	sessão	ouviram-
se	elogios	à	classe	médica	pelo	
seu	desempenho	no	combate	
à	pandemia	de	COVID-19

	 	
	 30	 15º	YES	Meeting		
	 	 De	17	a	20	de	setembro,	a	Faculdade	

de	Medicina	da	Universidade	do	
Porto	(FMUP)	voltou	a	receber	o	
YES	Meeting.	Esta	15ª	edição	ficou	
marcada	pelos	constrangimentos	
ditados	pela	pandemia	de	COVID-19,	
tendo-se	realizado	à	distância.	
Ainda	assim,	reuniu	mais	de	600	
participantes,	representando	39	
países.	O	presidente	do	CRNOM,	
António	Araújo,	esteve	presente	
na	sessão	de	encerramento.	

	 	
	 32	 Escolas	de	Medicina:	

Início	do	ano	letivo	em	
contexto	de	pandemia

	 	 Representantes	das	escolas	
médicas	do	norte	do	país	(Escola	
de	Medicina	da	Universidade	
do	Minho,	Instituto	de	Ciências	
Biomédicas	Abel	Salazar	e	Faculdade	
de	Medicina	da	Universidade	do	
Porto)	contaram	à	«nortemédico»	
como	prepararam	a	receção	aos	
estudantes	e	o	regresso	às	atividades	
académicas	no	ano	letivo	2020/21

LEGISLAÇÃO 
Informa-se que o resumo da legislação 
mais relevante publicada no Diário da 
República encontra-se disponível no 
site da SRNOM: 

http://nortemedico.pt/
documentacao-legislacao/legislacao



Já muito se escreveu, falou e discu-
tiu acerca desta pandemia. No en-
tanto, não se vislumbra um plano 

coerente, uma linha de atuação que seja 
entendível por todos e que seja coorde-
nadora da ação de todo o SNS. Os pro-
fissionais de saúde estão exaustos, mas, 
pior que isso, estão desiludidos com os 
nossos governantes. Falaram muito, pro-
meteram-nos mãos cheias de nada, pelo 
meio chamaram-nos nomes impróprios 
e nem reconhecimento houve.

Desde o início que temos falta de lide-
rança, falta de visão, falta de soluções, 
falta de humildade.

Quando a pandemia começou, estive-
mos muito bem, mas tal ficou a dever-
-se ao autoconfinamento da população, 
alarmada com as imagens que chega-
vam de Itália e de Espanha, a alguns au-
tarcas com visão e iniciativa, a poucos 
presidentes de conselhos de administra-
ção de unidades de saúde e a TODOS os 
profissionais de saúde, que se empenha-
ram abnegadamente na luta.

Hoje afirma-se que os centros de 
saúde estão fechados, fazendo passar a 
imagem de que os colegas de Medicina 
Geral e Familiar não querem ou não 
estão a trabalhar. Mas esquecem-se de 
corrigir os factos – a tutela descentrou 
a atividade dos cuidados primários, 
obrigando-os a assumir ocupações não 

António Araújo
Presidente	do	CRNOM

Viver a COVID 
e a vida para lá 
da COVID
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assistenciais, meramente administrati-
vas, e a descurar a assistência aos seus 
utentes. Não equiparam as USFs com 
pessoal de enfermagem e administrativo 
em número suficiente, para diariamente 
poderem atender mais de 1500 telefone-
mas, responderem a várias centenas de 
emails, realizarem o “Trace COVID-19” 
de várias dezenas de doentes, emitirem 
o número de certificados de incapaci-
dade temporária necessários e, ainda, 
vigiarem e tratarem os seus utentes. É 
fundamental que rapidamente se recen-
tre a atuação dos médicos dos cuidados 
de saúde primários, para que possam 
atender os seus utentes, e se contrate, a 
título excecional e por um período de 6 
meses, outros profissionais, que possam 
cumprir com as tarefas administrativas, 
segundo protocolos a elaborar.

Os colegas de Saúde Pública estão 
exaustos. Constatando-se serem em 
número reduzido para as necessidades, 
pouco ou nada foi feito nestes meses 
para encontrar soluções de apoio às res-
ponsabilidades que têm. Por estes dias, 

o Secretário de Estado da Saúde orgu-
lhava-se de estar a envolver nestas tare-
fas alunos de enfermagem e de estarem 
a alterar os programas de formação dos 
Internos de Formação Geral, aprovados 
em lei, apenas para colmatar falhas que 
já deviam estar previstas e solucionadas. 
Estas falhas e o trabalho mais básico po-
deria ser realizado por militares ou por 
outros profissionais a contratar por um 
período limitado de tempo.

Fala-se de voltar a ativar hospitais 
de campanha. Mas, atualmente, não há 
condições para os colocar em funciona-
mento com profissionais em regime de 
voluntariado – as empresas estão em 
pleno funcionamento (não existindo o 
“lay-off” generalizado), as aulas estão a 
decorrer, os cidadãos não estão psicolo-
gicamente disponíveis para esse volun-
tariado (pois não observaram qualquer 
tipo de reconhecimento pelas autori-
dades para com a sua atitude benemé-
rita) e os efeitos da pandemia já não são 
inesperados (já decorreram mais de 6 
meses desde o seu início). Colocar um 
hospital de retaguarda a funcionar com 
pessoal contratado demora tempo, no 
mínimo vários meses, pois pela lei por-
tuguesa têm que ser abertos concursos, 
selecionar os profissionais, dar tempo 
a possíveis contestações, fazer a forma-
ção desses profissionais, pelo que, nas 
atuais condições, quando abrirem uma 
unidade deste género já passou a sua 
necessidade. As hipóteses de rápida im-
plementação desta solução poderiam 
passar pela colaboração dos hospitais 
militares ou da contratualização/requi-
sição de um hospital privado que esteja 
muito subaproveitado, como o Hospital 
Senhor do Bonfim, no Norte.

Enfim… Os tempos são de grande 
preocupação, para com toda a nossa 
atividade médica e para com a 
saúde dos nossos cidadãos.

Mas a vida existe para além da CO-
VID. O SNS e a nossa atividade médica 
também.

Nesta revista vamos iniciar uma ru-
brica, “Projetos Inovadores em Saúde”, 
que resulta de uma parceria estabelecida 
entre a Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM) e as respe-
tivas Sub-Regiões (Porto, Viana do Cas-
telo, Braga, Vila Real e Bragança), com o 
objetivo de dar a conhecer projetos ino-
vadores de gestão clínica desenvolvidos 
por médicos no âmbito da região Norte 
do país. Desta forma, gostaríamos de 
lançar o repto aos colegas para nos en-
viarem relatos dos vossos projetos que se 
traduzam numa melhoria da qualidade, 
eficiência ou humanização dos cuidados 
de saúde. Pretendemos deixar aqui o elo 
para pontes e caminhos futuros, porque 
o SNS não se esgotará com a COVID e 
porque precisamos que os médicos conti-
nuem a ser fonte de inovação e liderança 
na Saúde.

Infelizmente, e devido à situação sani-
tária que vivemos, este ano não se reali-
zarão as habituais cerimónias do Jura-
mento de Hipócrates de Braga e Porto. 
Contudo, este não deixa de ser um mo-
mento de grande significado para todos 
os médicos recém-licenciados e para as 
suas famílias. Por isso, prometemos “ju-
rar consigo”, de forma diferente, pelo 
que em breve daremos notícias.

É fundamental que 
rapidamente se recentre a 
atuação dos médicos dos 
cuidados de saúde primários, 
para que possam atender os 
seus utentes, e se contrate, 
a título excecional e por um 
período de 6 meses, outros 
profissionais, que possam 
cumprir com as tarefas 
administrativas, segundo 
protocolos a elaborar.

Fala-se de voltar a 
ativar hospitais de campanha. 
Mas, atualmente, não há 
condições para os colocar 
em funcionamento com 
profissionais em regime de 
voluntariado.
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Nesta revista damos, ainda, conta da 
renovação e da modernização estrutu-
ral que a SRNOM se tem esforçado por 
realizar. Além de mantermos o selo de 
qualidade, conferido por uma audito-
ria externa e que culminou com a en-
trega do certificado de cumprimento da 
norma NP EN ISO 9001:2015, prepara-
mo-nos para o regresso em segurança à 
atividade nas nossas instalações e para 
deixarmos para o futuro uma Secção 
mais forte, mais segura, mais adaptada 
às novas exigências. A todos os nossos 
23 funcionários, o meu Muito Obrigado, 
pela sua dedicação e empenho diários. 
Os médicos sabem que podem sempre 
contar convosco e que vocês têm orgu-
lho disso.

Uma nota para os trabalhos do Gabi-
nete para a Prova Nacional de Acesso 
(GPNA). Estes têm-se pautado por um 
profissionalismo, por um rigor e por 
um sucesso que ultrapassam todas as 
dúvidas que alguns pudessem ter. Con-
seguiram, com uma equipa coesa e fo-
cada, atingir o desiderato que, há mais 
de 40 anos, os médicos ansiavam, ter 
uma verdadeira prova nacional de seria-
ção para acesso às especialidades médi-
cas, que agregasse todos os organismos 
envolvidos na formação médica pré- e 
pós-graduada e na sua regulação. Deixo 
aqui expresso o meu profundo Louvor a 
todos estes colegas que tanto se têm em-
penhado e desejo que continuem no ca-
minho que o seu Coordenador tão bem 
tem sabido traçar.

Por último, mas não de menor impor-
tância, deixem-me abordar a questão dos 
fundos europeus que estarão para che-
gar ao nosso país. No quadro financeiro 
do NORTE2020, à saúde foram apenas 
destinados 38 milhões euros, num total 
de 3,4 mil milhões de euros, isto é, cerca 
de 1,1% do total da verba. É nossa visão 
que a saúde tem um papel fundamental 
no desenvolvimento da sociedade nacio-
nal e da regionalização, necessitando de 
um plano robusto, sólido e concreto a 
nível do próximo Fundo Europeu 2021-

2027 (ou, como tem sido designado, de 
Fundo Europeu 20-30). Um plano que 
permita fortalecer o nosso Serviço Na-
cional de Saúde, projetando-o para o fu-
turo, e que possibilite a sua preparação 
para contingências extraordinárias na 
salvaguarda dos nossos cidadãos. A SR-
NOM dispõe-se a contribuir ativamente 
para o próximo exercício de programa-
ção de fundos comunitários, como par-
ceiro na área da saúde e nos processos da 
ligação desta à investigação e economia 
do país. Pretendemos, assim, elaborar 
um plano coerente, bem sustentado, de 
forma a conseguir alocar mais verbas à 
Saúde, pressionando as entidades com-
petentes a alocar uma verba que seja 
correspondente com as reais necessi-
dades da nossa região. Por este motivo, 
começamos por auscultar os presiden-
tes dos conselhos de administração de 
todos os hospitais da nossa região, aos 
quais solicitamos que nos fizessem che-
gar um plano orçamentado das neces-
sidades existentes em cada unidade de 
saúde para o período 2021-2027. Fomos 
já recebidos pelo Sr. Diretor da Direção 
Geral dos Assuntos Europeus e temos 
marcada audiência com o Ministro do 
Planeamento. 

Desejo a todos que continuem de 
saúde, que consigam ultrapassar este pe-
ríodo da forma menos penosa possível, e 
que continuem a acreditar que há vida 
para lá da COVID.

António Araújo
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Nesta revista 
vamos iniciar uma rubrica, 
“Projetos Inovadores em 
Saúde” (…). Desta forma, 
gostaríamos de lançar o 
repto aos colegas para 
nos enviarem relatos dos 
vossos projetos que se 
traduzam numa melhoria 
da qualidade, eficiência ou 
humanização dos cuidados 
de saúde. 

É nossa visão 
que a saúde tem um 
papel fundamental no 
desenvolvimento da 
sociedade nacional 
e da regionalização, 
necessitando de um 
plano robusto, sólido 
e concreto a nível do 
próximo Fundo Europeu 
2021-2027 (…). A SRNOM 
dispõe-se a contribuir 
ativamente para o 
próximo exercício de 
programação de fundos 
comunitários.



projetos 
 inovadores  
em saúde
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Nesta primeira rubrica contamos com a apre-
sentação de dois projetos: i) “Programa de Qua-
lidade nas Artroplastias”, do Centro Hospitalar 
de Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da Feira, e 
ii) “Telemonitorização na Insuficiência Cardíaca”, 
da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (UL-
SAM), Viana do Castelo.
Convidamos todos os colegas a participar e a di-
vulgar esta iniciativa nos respetivos locais de tra-
balho. Esta é uma forma de estarmos mais pró-
ximos, de partilharmos as nossas experiências, 
enriquecer a nossa prática clínica e lançar pontes 
para desafios futuros. Assim que a pandemia o 
permitir, gostaríamos de poder contar com a pre-
sença de todos os participantes desta iniciativa 
numa sessão a realizar na SRNOM, promovendo 
o debate e o intercâmbio de ideias e projetos ino-
vadores em Saúde. 
Contamos com todos!”

Dalila Veiga –  Presidente do Conselho Sub-
Regional do Porto da OM
António Araújo – Presidente do Conselho 
Regional do Norte da OM 

“Projetos Inovadores em Saúde” é 
uma iniciativa que resulta de uma 
parceria estabelecida entre a Se-
ção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) as respe-
tivas Sub-Regiões (Porto, Viana 
do Castelo, Braga, Vila Real e Bra-
gança) e pretende dar a conhecer 
projetos inovadores de gestão clí-
nica desenvolvidos por médicos 

no âmbito da região Norte do país. Dadas as 
limitações impostas pela atual pandemia, que 
inviabilizam iniciativas de contacto presen-
cial, decidimos dar início a esta iniciativa com a 
apresentação regular, numa rubrica dedicada 
na revista Nortemédico, destes projetos, en-
volvendo o testemunho e partilha dos colegas 
responsáveis. Assim, gostaríamos desde já de 
lançar o desafio a todos os médicos da região 
Norte a partilharem connosco exemplos de 
projetos em que participem e que se traduzam 
numa melhoria da qualidade, eficiência ou hu-
manização dos cuidados de saúde prestados 
aos nossos doentes. Para o efeito, poderão re-
meter a sua partilha para o endereço eletrónico  
 conselhoregionalnorte@nortemedico.pt 

PARCERIA ENTRE A SRNOM E AS RESPETIVAS 
SUB-REGIÕES PROMOVE A PROXIMIDADE E A PARTILHA 
DE CONHECIMENTOS ENTRE COLEGAS



PROJETO #1

Programa de 
Qualidade nas 
Artroplastias

Por António Miranda, especialista em Ortopedia, 
diretor do serviço de Ortopedia no Hospital de São 
Sebastião, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 
(CHEDV), Santa Maria da Feira

 APRESENTAÇÃO                                              

“O Programa de Qualidade nas 
Artroplastias (PQA) surgiu em 
2002 no Serviço de Ortopedia 
do CHEDV, fruto da nossa 
preocupação em aumentar 
a qualidade e eficiência no 
atendimento aos nossos 
utentes. Desde muito cedo 
verificámos que o número de 
artroplastias da anca e joelho a 
realizar por ano era elevado e 
com tendência para aumentar 
nos anos seguintes. Sendo 
reduzido o número de camas 
disponíveis e tornando-se cada 
vez mais importante rentabilizar 
os meios de que dispúnhamos, 
sem descurar a qualidade 
dos serviços prestados e 
simultaneamente melhorar 
a relação com os utentes, foi 
desenvolvido este programa”. 

(nortemédico) – Qual é 
o principal objetivo ou 
inovação deste projeto?
(António Miranda) – O 
programa visa os se-
guintes objetivos: re-
duzir os tempos de in-
ternamento, coordenar 
os serviços hospitala-
res prestados com os 
cuidados no domicílio, 
melhorar a eficiência e 
rentabilidade do bloco 
operatório e fomentar 
a informação ao doente 
no pré e no pós-operató-
rio. Estas preocupações 
não são novas. Já nos 
anos 80 surgiram nos 
EUA, na Flórida, centros com protoco-
los deste tipo, e em 1998 foi criado na 
Holanda um centro denominado “Join-
t-Care”, onde fomos “beber” a inspira-
ção para desenvolver o nosso projeto, 
adaptado à nossa realidade, mas com 
a mesma motivação. Em vários países 
existem hoje variadíssimas variantes 
dos projetos iniciais.

Quem são os intervenientes no projeto? 
O nosso PQA, que recebeu um Diploma 
de Mérito no Fórum SNS+ Inovação, 
em 2017, é um programa de gestão e de 
controlo clínico, centralizado no bem es-
tar do doente, realizado por uma equipa 
multidisciplinar que inclui um Ortope-
dista que é o coordenador, enfermei-

ros do internamento, 
reabilitação e do do-
micílio, um médico 
de Medicina Física 
e Reabilitação, um 
Anestesista e uma 
Assistente Social.

Qual é o público-alvo? 
Todo o processo tem 
início na consulta 
externa, quando o 
doente é proposto 
para uma artroplastia 
da anca ou do joelho. 
Após o agendamento 
da cirurgia, é efe-
tuado todo o estudo 
pré-operatório neces-
sário. Com uma ante-
cedência ideal de pelo 
menos 1 mês, o doente 
é convocado poste-
riormente para uma 
reunião com a equipa 
multidisciplinar, onde 
lhe é apresentado e 
devidamente expli-
cado todo o processo 
que vai levar à rea-
lização da sua artro-
plastia. Aqui se inclui, 
desde logo, a descri-
ção sumária da cirur-
gia que vai realizar, o 
processo anestésico e 
a fase pós-operatória 
até à alta e posterior 
autonomia completa. 

Para auxiliar o desenvolvimento deste 
trabalho foram criados protocolos de 
tratamento pré, peri e pós-operatórios 
contidos num folheto informativo, entre-
gue ao utente, e ainda um vídeo exibido 
nessa reunião. O utente torna-se assim 
num participante ativo e interessado 
no seu próprio processo de tratamento, 
tendo a oportunidade de colocar todas 
as suas dúvidas e até de trocar impres-
sões com aqueles que já passaram pelo 
mesmo processo.

Considera que este é um projeto que se 
traduz numa melhoria da qualidade, efi-
ciência ou humanização dos cuidados 
de saúde prestados aos doentes?
Uma das novidades deste programa é a 

O Programa de Qualidade nas 
Artroplastias foi distinguido em 
2017 pelo Fórum SNS+ Inovação – 
Projetos Inovadores em Hospitais 
do SNS.
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Dr. António Miranda, Diretor do Serviço de Ortopedia do 
CHEDV, Enf.ª Cláudia Sousa e Dr. Sílvio Dias, dois dos 
principais “obreiros” do PQA.

QUADRO I – PERÍODOS NO PROGRAMA

• Programação das cirurgias
• Marcação da reunião

• Reunião multidisciplinar

• Internamento

• Alta

• Apoio domiciliário

Tarefas administrativas

Médicos, enfermeiros e 
assistente social

Medicina Física e de 
Reabilitação

Consulta Aberta

Enfermeiro do domicílio 

Cuidados de Saúde 
Primários

Cuidados de Saúde 
Primários

Enfermeiro do domicílio 
e Cuidados de Saúde 
Primários 

Domicílio

Alta

Reunião 
Multidisciplinar

Doentes programados para PTA ou PTJ

Convocatória para reunião
[Programa de Qualidade nas Artroplasias]

Ensinos + cedência de kit 
com clorohexidina

Rastreio nasal MRSA

Tratamento com Mupirucina 2.º 
protocolo

ATB profilático 2.º protocolo

Rastreio nasal de MRSA  
na admissão

Comparecem?

Positivo?

Sim

Sim Não

Não

QUADRO II

QUADRO III

Folhetos informativos 
disponibilizados aos utentes.

passando a fazer-se também o rastreio 
do MSRA (Staphylococcus aureus Re-
sistente à Meticilina) nasal, procedendo-
-se ao tratamento dos doentes com teste 
positivo conforme se mostra no Quadro 
III.  Trabalhamos todos por objetivos, a 
equipa e os utentes. O gradual atingi-
mento das metas estabelecidas é que de-
cidem a alta hospitalar e não o cumpri-
mento exclusivo de determinados dias 
de internamento. Estes, estão reduzidos 
em média para três. Em conclusão, todo 
este programa e o fornecimento de toda 
a informação reduz a ansiedade e medo 
para as cirurgias. Permite estabelecer 
protocolos e tratamentos uniformizados 
e manifesta aos utentes a nossa preocu-
pação pelo seu bem-estar, tornando-o 
parceiro no seu próprio tratamento. 

Quais são as expetativas? 
O PQA promove a satisfação do doente, 
reduz os dias de internamento, liber-
tando camas para melhorar os tempos 
de espera e dá uma boa imagem da ins-
tituição. O PQA implica apenas uma 
boa gestão de recursos humanos envol-
vidos na elaboração do mesmo, dispo-
nibilizando algum tempo da sua ativi-
dade, mas não significando aumento de 
custos, antes pelo contrário. Reduz sim, 
de forma significativa, os custos diretos 
e indiretos associados à realização das 
artroplastias. Podemos hoje falar de um 
sucesso consistente e a utilização cada 
vez mais frequente de técnicas cirúrgi-
cas mini-invasivas trará, ainda, melho-
res resultados para o futuro.

de permitir e até incentivar 
a presença do “cuidador”. O 
envolvimento de quem vai 
prestar os cuidados no do-
micílio aos nossos utentes 
e o esclarecimento de to-
das as suas preocupações 
é também fundamental 
para nós. De igual forma, 
a possibilidade de o nosso 
serviço contar com o apoio 
de um enfermeiro de do-
micílio é uma mais valia 
que transmite segurança 
ao doente e aos seus fami-
liares e contribui de forma 
determinante para uma 
alta mais precoce. Este 
programa faculta ainda a 
avaliação de satisfação do 
utente potenciando a me-
lhoria e correções nos ser-
viços prestados, como se 
pode verificar nos quadros 
I e II, que resumem todos 
os períodos do programa. 

Os cuidadores têm aqui 
um papel preponderante... 
Não é por demais enfatizar 
que a informação esclare-
cida aos utentes e cuidado-
res se tornou fundamental 
para gerir as suas expecta-
tivas e permitir, sem qual-
quer conflito, altas preco-
ces para benefício de todos. 
No quadro II também se 
refere a criação de uma 
“consulta aberta” que não é 
mais do que a possibilidade 
de o doente, com suspeita 
de alguma complicação, se 
poder dirigir à consulta ex-
terna de Ortopedia, entre 
as 9 e as 18 horas de 2ª a 6ª 
feira, evitando recorrer ao 
já congestionado Serviço 
de Urgência. Assim se po-

dem detetar infeções precoces e fenó-
menos tromboembólicos, por exemplo.

Qual será o seu impacto na comunidade 
médica, doentes e sociedade em geral?
Em 2016, aproveitando a realização des-
tas reuniões com os utentes, criou-se 
um desenvolvimento deste programa, 

Utentes participam numa reunião 
com a equipa multidisciplinar.
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PROJETO #2

Telemonitorização 
na Insuficiência 
Cardíaca
Por Ana Nascimento, assistente hospitalar de Medicina 
Interna no Hospital de Santa Luzia, Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho (ULSAM), Viana do Castelo 
Coordenadora da Consulta de Medicina Interna – Insuficiência Cardíaca da ULSAM

 APRESENTAÇÃO                                  

O projeto “Telemonitorização 
na Insuficiência Cardíaca” é um 
programa de acompanhamento, 
no domicílio, de doentes com 
Insuficiência Cardíaca. Dotando 
os doentes da capacidade de se 
auto-monitorizarem (ou os seus 
familiares), com equipamento 
simples de manipular, mas ligado 
em rede à plataforma central, 
permite à equipa clínica aceder, 
em tempo real, aos parâmetros do 
doente que está no seu domicílio. 
Através da monitorização diária 
de alguns parâmetros clínicos, 
nomeadamente pressão arterial, 
frequência cardíaca, peso corporal, 
frequência respiratória, saturação 
periférica de oxigénio e temperatura 
corporal, é possível manter um 
seguimento contínuo destes 
doentes, identificando precocemente 
sinais de descompensação clínica, 
evitando agudizações e recursos 
desnecessários às unidades 
hospitalares. Adicionalmente, 
neste projeto, é ainda obtido, 
em regime semanal, um traçado 
electrocardiográfico (também este 
realizado pelo próprio utente), o que 
permite identificação de arritmias 
assintomáticas.

seus cuidadores que, sendo dotados de 
equipamentos para avaliação dos parâ-
metros já descritos, são capacitados para 
gerir a doença, tendo a possibilidade de 
contactar quer a equipa clínica quer a 
equipa técnica sempre que necessário. 
Depois temos a equipa técnica, que é 
responsável pela disponibilização dos 
meios técnicos necessários, formação 
do doente no que respeita aos equipa-
mentos, manutenção dos equipamentos 
e gestão em tempo real das falhas técni-
cas. Por fim, temos a equipa clínica, que 
inclui o enfermeiro e o médico. Ao en-
fermeiro cabe a gestão clinica de todos 
os doentes através da vigilância dos pa-
râmetros telemonitorizado. Perante um 
alarme, o enfermeiro consulta a ficha do 
doente e contacta com o próprio ou seu 
cuidador, por via telefónica, para validar 
o alarme. Perante a confirmação de uma 
alteração clinica é contactado o médico 

(nortemédico) – Qual é o princi-
pal objetivo ou inovação deste 
projeto?
(Ana Nascimento) – Este pro-
jeto, visa promover um acom-
panhamento contínuo dos 
doentes através da telemo-
nitorização, envolvendo o 
doente e familiares na gestão 
da doença. Assim contribui 
para melhorar a qualidade de 
vida dos doentes e observar 
ganhos em saúde através da 
integração dos Cuidados de 
Saúde Primários e Cuidados 
de Saúde Hospitalares, com 
recurso a uma abordagem 
centrada no doente. 

Quem são os intervenientes no projeto? 
O programa envolve 3 níveis de inter-
venção. Por um lado, está o doente e 

A crescente prevalência de doenças crónicas exerce uma pressão cada vez maior nos 
sistemas de saúde. As novas tecnologias associadas à telemonitorização revelam-se um 
importante recurso para os sistemas de saúde, permitindo aos doentes fazerem a auto 
gestão da sua doença e ao mesmo tempo melhorar a capacidade de resposta dos  
cuidados de saúde.
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e são efetuados ajustes de 
acordo com os protocolos 
estabelecidos, ou, caso ne-
cessário, é agilizada visita 
médica.

Qual é o público-alvo? 
Este projeto visa utentes 
com diagnóstico de insufi-
ciência cardíaca com base 
nos critérios da Sociedade 
Europeia de Cardiologia, 
em classe funcional da 
NYHA II-III, e com registo 
de internamento hospitalar 
ou mais de duas idas ao ser-
viço de urgência por insufi-
ciência cardíaca no último 
ano. Ou seja, doentes com 
maior instabilidade clínica 
e que sabemos terem pior 
prognóstico e maior risco 
de agudização da sua insu-
ficiência cardíaca, motivo 
pelo qual são os que mais 
beneficiam de um acompa-
nhamento mais próximo e 
contínuo. 

Considera que este é um 
projeto que se traduz numa 
melhoria da qualidade, efi-
ciência ou humanização 
dos cuidados de saúde pres-
tados aos doentes?
Este projeto assenta na ca-
pacitação do doente e seus 
cuidadores para a gestão da 
doença e, simultaneamente, 
garante um contacto direto 
com a equipa clínica que 
identifica sinais de alarme 
ainda antes do utente ter 
qualquer sintomatologia 
que o preocupe. Isto reflete-
-se numa maior segurança 
para o utente, que se sente 
mais vigiado e mais con-
fiante, permitindo melhorar 
a sua qualidade de vida, e 
simultaneamente sentir-se 
mais próximo da equipa clí-

nica.  Por outro lado, ao seguir de forma 
proativa e contínua as flutuações das 
condições de cada paciente, permite-nos 
uma reação atempada adiando o mais 
possível o agravamento e progressão da 

doença e assim traduzindo uma maior 
eficiência na gestão da doença.

Qual será o seu impacto na comunidade 
médica, doentes e sociedade em geral? 
Este projeto tem, na minha opinião, dois 
pontos que considero cruciais na gestão 
das doenças crónicas, como é o caso da 
Insuficiência Cardíaca. Por um lado, faz 
com que nós, comunidade médica, fique-
mos mais próximos dos doentes e seus 
cuidadores, ficando mais envolvidos na 
globalidade da dinâmica da doença (que 
não depende apenas de sintomas e tera-
pêuticas em curso, mas também de di-
nâmicas familiares e condições sociais). 
E por outro lado, faz com o doente e/ou 
seus cuidadores sejam capacitados de 
meios e conhecimentos que lhe permi-
tam ter papel ativo na gestão da doença. 

Quais são as expetativas? 
Os grandes objetivos deste projeto são: 
reduzir o número de internamentos 
anuais por causa cardiovascular; redu-
zir a demora média dos internamentos; 
e reduzir o número das exacerbações 
por insuficiência cardíaca com recurso 
ao serviço de urgência, outros serviços 
hospitalares ou consultas, por doente 
em programa.

Qual é a sua opinião sobre esta nova ini-
ciativa do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM)? 
As doenças crónicas como a Insuficiên-
cia Cardíaca, a DPOC e outras têm um 
enorme impacto na vida dos utentes e 
acarretam custos elevados em saúde, so-
bretudo à custa das descompensações. 
Desta forma, a criação e investimento 
em projetos centrados no doente e que 
permitam, cada vez mais, um acompa-
nhamento personalizado e uma identifi-
cação e tratamento mais precoce de agu-
dizações é crucial e urgente. Só assim 
conseguiremos garantir melhor quali-
dade de vida para os nossos doentes e 
fornecer melhores cuidados em saúde. n

Partilhe connosco o seu projeto inovador.
 conselhoregionalnorte@nortemedico.pt 

Ana Nascimento e João Silva (enfermeiro), 
no “Centro de TeleSaúde”, um espaço de 
receção e coordenação dos dados clínicos.
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Tendo em conta o atual estado de pandemia, este ano as tradicionais cerimónias do  
Juramento de Hipócrates de Braga e Porto, não se irão realizar. No entanto, este não deixa de ser 

um momento de grande significado para todos os jovens médicos recém-licenciados e para as suas 
famílias. Por isso, prometemos “jurar consigo” em data a anunciar brevemente.

Fique atento aos nossos canais, onde iremos  
disponibilizar mais informações. 

JURAMENTO  
DE HIPÓCRATES  

2020

Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto   |   Telf. 225070100   |    secretaria@nortemedico.pt
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PRESENÇA 
DA SRNOM NA 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
DESTAQUE DE NOTÍCIAS 
E INTERVENÇÕES SOBRE 
TEMAS DA ATUALIDADE

COVID-19. António Araújo 
defende preparação 
atempada do SNS para o 
inverno

  OBSERVADOR 
[2020.07.22]
“A possibilidade de 
(no inverno) vir a 

aumentar o número de infetados e 
também o número de doentes que 
necessitam de cuidados é um risco 
muito real. A tutela, nomeadamente 
a Administração Regional de Saúde 
do Norte, deveria já estar a programar 
o inverno. É fundamental que se 
comece a pensar nos internamentos 
no inverno, em eventuais hospitais 
de retaguarda para se houver um 
número excessivo de internamentos 
possamos deslocar os menos graves 
para esses espaços... Seja pela gripe 
ou pela Covid-19, o importante é que 
estejamos preparados para o inverno”. 
[António Araújo].
https://observador.pt/2020/07/22/covid-19-ordem-
dos-medicos-norte-defende-preparacao-atempada-do-
sns-para-o-inverno/

O IMPACTO DA COVID-19 
NOS DOENTES COM 
CANCRO DO PULMÃO. 
Entrevista ao Prof. António 
Araújo

  RTP [2020.08.08]
O Prof. António Araújo, 
na sua qualidade de 
diretor do Serviço 

de Oncologia Médica do Centro 
Hospitalar Universitário do Porto, 
participou na rubrica de sábado do 

Núcleo do Norte da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro no programa ‘Bom Dia 
Portugal’, na RTP. “Temos tido vários 
exemplos, infelizmente, de doentes que 
têm demorado muito mais tempo a fazer 
o seu diagnóstico (…). Neste momento 
o rastreio do cancro da mama, por 
exemplo, aqui no Norte, ainda não está 
a ser feito, está parado desde fevereiro. 
Isto conduz inevitavelmente a que os 
doentes nos cheguem em fases mais 
avançadas da sua doença. (…) Quanto 
mais precoce for o diagnóstico, melhor: 
mais possibilidades tem o doente de 
sobreviver. (…) É preciso desmistificar o 
receio que a população possa ter de ir às 
unidades de saúde para contactar o seu 
médico de família, ou ao hospital.(…) Em 
termos hospitalares nós temos circuitos 
muito bem definidos e as condições 
implementadas de forma a que os 
doentes possam vir em segurança às 
consultas e à realização de exames”. 
[António Araújo].
http://nortemedico.pt/noticias/2020/agosto/o-impacto-
da-covid-19-nos-doentes-com-cancro-do-pulmao

“A IMPORTÂNCIA DE 
CUIDAR DE QUEM CUIDA”. 
Entrevista ao Presidente da 
SRNOM,  António Araújo,  
publicada na edição n.º 3 da 
revista ‘Perspetiva Atual’, 
editada com o semanário SOL

   
  PERSPETIVA ATUAL 

[2020.09.28]
«Com a entrada em 
vigor do Estado de 

Contingência para a preparação do 
próximo outono e inverno, a pandemia 
do novo coronavírus continua no centro 
das atenções das autoridades de saúde. 
Para o Presidente da SRNOM, António 
Araújo, este é o momento de cuidar de 
quem cuida, garantindo um Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) estável e 
preparado para as adversidades. (…)
Mas, chegada a fase de 
desconfinamento e retoma da atividade 
económica, o Presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos é frontal e direto no balanço 
traçado: “faltou uma orientação firme 
e clara da tutela, nomeadamente do 
governo, do Ministério da Saúde e da 
DGS”, o que se traduziu em mensagens 
contraditórias sobre o uso de máscaras 
ou sobre o risco de contágio em 
transportes públicos, por exemplo. Para 
o clínico, os meses que se sucederam 
ao confinamento “não correram bem” e, 
como resultado deparamo-nos com um 
tecido social menos ativo nas medidas 
de precaução. 

“A atual crise expôs de forma ainda mais 
premente as diferentes fragilidades 
financeiras e constrangimentos na 
capacidade de resposta do SNS”. (…) 
A pandemia demonstrou que , de 
facto, estamos perante um SNS muito 
bom, mas muito frágil. Afinal, com a 
Covid-19 no epicentro do atendimento 
médico, muitas doenças ficaram por 
diagnosticar e muitos tratamentos se 
adiaram, “com grande prejuízo para os 
cidadãos”. (…) “Não podemos continuar 
a prestar um serviço que esteja sempre 
no limite, pois perde-se a capacidade 
de contrariar as adversidades 
inesperadas”, realça. (…) Mas perante 
uma classe exausta, com poucos 
recursos e com contrapartidas pouco 
atrativas, o Presidente da SRNOM 
entende que “estes profissionais têm 
sido muito maltratados pela tutela”».
https://www.facebook.com/nortemedico/
posts/3772078886170780

WEBINAR – “CANCRO: 
CUIDAR DOS DOENTES EM 
TEMPO DE PANDEMIA”. 
Adiar idas ao hospital é 
atrasar o diagnóstico e o 
estadiamento de cancro

   
  PÚBLICO [2020.07.06]

Com a duração de uma 
hora e meia, este webinar 
contou com a participação 

de António Araújo, na sua qualidade de 
diretor do Serviço de Oncologia Médica 
do Centro Hospitalar Universitário 
do Porto (CHUP), de Filipe Froes, 
médico pneumologista, coordenador 
da unidade de cuidados intensivos 
médico-cirúrgicos do Hospital Pulido 
Valente e coordenador do gabinete 
de crise da Ordem dos Médicos para a 
Covid-19 e de Carlos Martins, médico 
de medicina geral e familiar e professor 
auxiliar da FMUP.

“Aquilo que antecipamos é que terá 
havido 50% ou mais doentes por 
diagnosticar no tempo certo ou com 
atraso no estadiamento”;
“Iremos conseguir conviver com esta 
doença e desenvolver uma vacina 
que seja suficiente para nos proteger 
dos malefícios da SARS-CoV-2 mas, 
infelizmente, esta é uma infeção vírica 
que veio para ficar, tal como o vírus 
influenza ou a gripe A”.
[António Araújo].
https://www.publico.pt/2020/07/06/estudiop/artigo/
adiar-idas-hospital-atrasar-diagnostico-estadiamento-
cancro-1923200
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A SRNOM
ao serviço dos 
médicos
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Ao longo destes meses, em que 
o país teve que se adaptar a uma 
nova realidade, a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) também se reinventou, 
para continuar a garantir o total 
apoio aos seus médicos. Para que 
estes possam continuar na linha da 
frente a cuidar dos seus doentes, 
a SRNOM redobrou esforços 
e apostou na modernização, 
mantendo-se sempre na 
retaguarda a prestar todos os 
serviços. 

secção. A equipa nunca baixou os bra-
ços e continuou a trabalhar com ainda 
mais dedicação e afinco. Cada departa-
mento foi repensado, os horários foram 
ajustados, e apesar da urgência que a si-
tuação exigia, todos demonstraram uma 
grande flexibilidade e capacidade para 
se adaptarem ao teletrabalho, sempre 
que necessário. 
Algumas iniciativas naturalmente ti-
veram que ser reduzidas e repensadas, 
como reuniões e eventos culturais, que 
foram adiados ou transformados em 
iniciativas on-line. A SRNOM muniu-se 
dos equipamentos e softwares necessá-
rios para realizar algumas reuniões e 
atividades, e tudo isso fez parte de uma 
fase de grande adaptação. Quer o edi-
fício sede, quer o Centro de Cultura e 
Congressos (CCC) mantiveram-se aber-
tos, com pelo menos um colaborador 
sempre presente, para assegurar os ser-
viços mais diretos. Através de agenda-
mento prévio, o atendimento presencial 
nunca deixou de existir, o que comprova 
a disponibilidade e capacidade de orga-
nização dos serviços da SRNOM. 

REGRESSO EM SEGURANÇA 
O regresso aconteceu de forma gradual 
e foi pensado ao pormenor. Felizmente, 
a estrutura de instalações apresenta 
condições favoráveis, que permitem tra-
balhar em segurança. Ainda assim, foi 
necessário medir os espaços para as-
segurar o devido distanciamento físico 
entre colaboradores, ajustar as equipas 
e fazer algumas mudanças a nível estru-
tural. A SRNOM mais uma vez apostou 
na modernização, com um conjunto de 
pequenas mas “cirúrgicas” reestrutura-
ções de alguns espaços físicos. Até por-
que o conjunto de colaboradores consti-
tui uma equipa dinâmica e sempre em 
constante movimento para fazer face às 
necessidades. Com todos os desafios que 
foram surgindo, todos tiveram que se 
reajustar com flexibilidade para evoluir 
e estar preparados para o que surgisse. 
A área onde se encontra a Secretaria 
foi ampliada e sofreu alguns ajustes, 
como a criação de um espaço dedicado 
a reuniões, e foi ainda criado um novo 
gabinete para fazer atendimento indivi-
dualizado. Assim, os médicos que pro-
curam estes serviços e querem ver re-

Esta é uma casa já com longos 
anos de história ao serviço dos 
médicos da região norte. Mas 

não é por isso que deixa de inovar e 
apostar na melhoria contínua dos seus 
serviços. Longe de imaginar o que vi-
ria a enfrentar com a pandemia de CO-
VID-19, a Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) entrou 
neste “novo mundo desconhecido” com 
a noção de que seria necessário adap-
tar-se e reajustar vários procedimentos 
e normas de funcionamento. As neces-
sidades dos médicos não deixaram de 
existir, antes pelo contrário. Todos os 
dias, durante os meses mais críticos, 
chegavam à secretaria da SRNOM vá-
rios pedidos, nomeadamente de novas 
cédulas profissionais, de certificados e  
esclarecimentos. O ambiente de stress 
era evidente, tanto para os médicos que 
queriam ver os seus problemas resolvi-
dos, como para os colaboradores desta 

EM CONTEXTO DE 
PANDEMIA, A SRNOM 
TAMBÉM SOUBE 
ADAPTAR-SE, PARA 
CONTINUAR A MANTER 
O NÍVEL DE EXCELÊNCIA 
A QUE OS MÉDICOS 
ESTÃO HABITUADOS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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A SRNOM mais 
uma vez apostou 
na modernização, 
com um conjunto 
de pequenas 
mas “cirúrgicas” 
reestruturações 
de alguns espaços 
físicos. 

[Na SRNOM] existe 
uma constante 
preocupação em 
servir os médicos 
da melhor forma 
e fazer com que 
esta casa, quer em 
termos de estrutura 
quer de recursos 
humanos, esteja 
sempre preparada 
para dar resposta às 
suas necessidades 
e expectativas, 
de acordo com as 
melhores práticas 
de gestão. 
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solvido algum problema 
mais específico ou sen-
sível, podem fazê-lo de 
forma mais reservada. 
Tal como os médicos 
estabelecem uma rela-
ção de confiança com os 
seus doentes, em que a 
componente humana é 
fundamental, também 
a SRNOM procura pre-
servar essa essência 
através da avaliação in-
dividual de cada caso. 
O novo gabinete já está 
pronto a estrear, bem 
como os demais postos 
de atendimento que ca-
racterizam este espaço. 

AO DISPOR DOS 
MÉDICOS
Quem já tem experiên-
cia de procurar a SR-
NOM sabe que pode 
contar com todo o apoio, 
mas pretende-se au-
mentar a divulgação dos 
serviços prestados, para 
que todos os médicos os 
conheçam, e vão desde 
o apoio administrativo 
à consultoria jurídica e 
até os seguros. Serviços 
fundamentais para os 
médicos e que acompa-

nham o ritmo e evolução do seu traba-
lho. Neste âmbito, existe uma constante 
preocupação em servir os médicos da 
melhor forma e fazer com que esta casa, 
quer em termos de estrutura quer de re-
cursos humanos, esteja sempre prepa-
rada para dar resposta às suas necessi-
dades e expectativas, de acordo com as 
melhores práticas de gestão. 
Nesse sentido, o mês de setembro ter-
minou com uma excelente notícia: de-
pois de uma auditoria de renovação, 
realizada três anos após as auditorias 
de concessão e acompanhamento, a SR-
NOM recebeu a recertificação do seu 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 
Uma etapa exigente, da qual saiu sem 
nenhuma inconformidade, o que com-
prova que todos os serviços estão a fun-
cionar de acordo com as boas práticas de 
gestão. Recorde-se que foi em 2017, após 

longos anos de trabalho persistente, que 
incidiu em especial na implementação 
de ferramentas de gestão capazes de 
introduzir significativas melhorias nos 
serviços, que a SRNOM atingiu esse im-
portante patamar rumo à excelência: a 
implementação de um modelo de fun-
cionamento administrativo competente, 
alicerçado nas mais exigentes normas 
internacionais, foi comprovada através 
de uma auditoria externa, culminando 
na entrega do certificado que atesta que 
o seu Sistema de Gestão da Qualidade 
cumpre com os requisitos da norma NP 
EN ISO 9001:2015.
Desde que este processo foi iniciado, 
a organização conseguiu manter um 
sustentado programa de melhorias. Ao 
aumentar a segurança e confiança ne-
cessária em cada procedimento, a certi-
ficação permite à SRNOM demonstrar 
aos seus médicos que a “sua casa” está 
devidamente organi-
zada e que os serviços 
que lhes são prestados 
estão certificados. Na-
turalmente, não são as 
auditorias que organi-
zam as instituições, an-
tes o empenho de toda  
a equipa de colaborado-
res, mas estes também 
consideram recompen-
sador ver que uma enti-
dade externa reconhece 
o seu trabalho e com-
prova a sua qualidade. 
Nesse sentido, empe-
nharam-se primeiro 
para obter a certificação, 
assegurando depois uma 
estratégia de desenvolvimento contínuo 
e transversal. Agora, e independente-
mente dos resultados das auditorias ex-
ternas, que são sempre importantes, a 
SRNOM pretende continuar a inovar, 
introduzindo mais serviços e alargando 
o âmbito da certificação. 

NOVOS PROJETOS, NOVAS 
RESPONSABILIDADES
Importa recordar que, ao longo dos 
anos, a SRNOM foi ganhando algumas 
novas competências e áreas de inter-
venção, com muitos projetos a aloja-
rem-se aqui, nas suas instalações. São 
exemplos até projetos de âmbito nacio-

nal como o Fundo de Apoio à Formação 
Médica (FAFM), que é relativamente 
recente, ou o apoio ao Conselho Nacio-
nal da Pós-Graduação, em que o próprio 
secretariado está afeto à SRNOM. Isto 
sem esquecer o Gabinete para a Prova 
Nacional de Acesso à Formação Médica 
Especializada (GPNA), uma estrutura 
que tem o seu funcionamento adminis-
trativo sediado na SRNOM. É um pro-
jeto que funciona já em “velocidade cru-
zeiro”, está já bem enraizado, e o sucesso 
da prova piloto e da primeira PNA, rea-
lizada em 2019, é prova disso. 
Estas novas iniciativas acarretam con-
sigo novas responsabilidades, mas uma 
vez que são projetos essenciais para a 
Ordem dos Médicos, a SRNOM abra-
çou-os com toda a dedicação. Tudo isto 
implica um grande envolvimento da 
parte dos colaboradores, serviços e es-
truturas da organização, que nem sem-

pre são visíveis nem estão 
tão expostos, mas que são 
de uma elevada comple-
xidade. Na SRNOM todos 
têm consciência de  que a 
regulação do acesso e do 
exercício da profissão de 
médico é uma das prin-
cipais competências da 
Ordem dos Médicos, pelo 
que todos os seus servi-
ços devem contribuir para 
essa missão essencial. A 
capacidade da estrutura se 
adaptar aos novos tempos, 
com a devida reorganiza-
ção interna, aliada à qua-
lidade das suas práticas, 
como a auditoria de recer-

tificação revelou, deixam bem evidentes 
as potencialidades desta estrutura.

E tal como desde o primeiro momento 
desta pandemia a SRNOM quis garan-
tir aos seus médicos que estes pode-
riam estar na linha da frente dos cuida-
dos aos seus doentes, sempre contando 
com a sua secção para os acompanhar 
e apoiar em cada necessidade, a aposta 
na melhoria contínua e na contínua 
reestruturação da sua casa mantém-se 
como o compromisso para o futuro desta 
equipa, constituída por 23 colaborado-
res, que dia a dia trabalha ao serviço dos 
médicos do Norte. n

Desde o primeiro 
momento desta 
pandemia a 
SRNOM quis 
garantir aos seus 
médicos que estes 
poderiam estar na 
linha da frente dos 
cuidados aos seus 
doentes, sempre 
contando com a 
sua secção para 
os acompanhar e 
apoiar em cada 
necessidade.



10.SET.2020
CRNOM REÚNE COM PRESIDENTES 
DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO 
DOS HOSPITAIS DO NORTE

Avaliar as necessidades de 
financiamento dos hospitais da 
região Norte para os próximos anos 
foi a proposta do CRNOM para uma 
reunião com os seus dirigentes. 
O principal objetivo passa por 
apresentar um plano robusto de 
acesso aos Fundos Europeus, de 
forma a conseguir alocar mais 
verbas à saúde e fortalecer o 
Serviço Nacional de Saúde. 

CRNOM RECONHECE QUE OS FUNDOS EUROPEUS NÃO TÊM SIDO DEVIDAMENTE 
ACAUTELADOS NO QUE SE REFERE À SAÚDE. PRÓXIMO QUADRO FINANCEIRO 
PLURIANUAL 2021-2027 IMPÕE PREPARAÇÃO DE UM PLANO PARA FORTALECER O SNS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

bro, no Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM. 
“Sendo a Ordem dos Médicos um orga-
nismo que representa mais de 50 mil 
médicos no país, a sua Secção Regional 
do Norte representa mais de 15 mil mé-
dicos. Com o impacto que publicamente 
lhe é reconhecido e sendo um orga-
nismo de carácter independente, reco-
nhece que os fundos europeus não têm 
sido devidamente acautelados no que 
se refere à saúde. Veja-se o exemplo dos 
fundos do NORTE2020, em que à saúde 
foram apenas destinados 38 milhões 
euros, num total de 3,4 biliões de euros, 
isto é, apenas cerca de 1,1% do total da 
verba. Assim, a SRNOM predispõe-se a 
contribuir para o próximo exercício de 

Melhorar a saúde 
na região Norte

“É nossa visão que a saúde tem 
um papel fundamental no de-

senvolvimento da sociedade nacional 
e da regionalização, necessitando de 
um plano robusto, sólido e concreto a 
nível do próximo Fundo Europeu 2021-
2027. Um plano que permita fortalecer 
o nosso Serviço Nacional de Saúde, pro-
jetando-o para o futuro, e que possibi-
lite a sua preparação para contingên-
cias extraordinárias na salvaguarda 
dos nossos cidadãos”. Foi nestes termos 
que o Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM) endere-
çou o convite aos presidentes dos Con-
selhos de Administração dos hospitais 
do Norte do país para estarem presen-
tes numa reunião no dia 10 de setem-
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importância para concretizar neste pe-
ríodo até 2027. Isso é fundamental para 
podermos transmitir ao Ministério do 
Planeamento qual a verba que a Saúde 
na região Norte necessita para reformu-
lar, reforçar, reestruturar e reequipar 
as unidades de saúde. Caso contrário, 
vamos ver o SNS a degradar-se ainda 
mais nos próximos anos”, acrescentou 
o presidente do CRNOM. 
Entre os representantes dos Conse-
lhos de Administração dos hospitais do 
Norte, marcaram presença Fernando 
Araújo, presidente do CA do Centro 
Hospitalar Universitário de São João 
(CHUSJ), Diana Mota, diretora clínica 
do Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNG/E), Ana Rita 
Castanheira, presidente do CA do Cen-
tro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (CHTMAD), Rui Henrique, pre-
sidente do CA do IPO Porto, Marta Go-
mes, diretora clínica do Hospital Santa 
Maria Maior, em Barcelos, e Henrique 
Capelas, presidente do CA do Hospital 
da Senhora da Oliveira, Guimarães.
Rita Castanheira abordou as necessida-
des do CHTMAD, principalmente em 
termos de equipamentos e defendeu a 
“importância de trabalhar e conjunto 
para conseguir fundos comunitários”. 
Henrique Capelas felicitou o CRNOM 
pela iniciativa e alertou que “a tutela 
parece não estar sensibilizada para 
este problema dos fundos atribuídos à 
Saúde”. “É fundamental sensibilizar o 
Ministério da Saúde para esta questão, 
porque a saúde é transversal a toda a 
economia. Devemos estar atentos e não 
deixar passar o comboio”, frisou o diri-
gente. Já Fernando Araújo considerou 
positivo o facto de existir um “programa 
dirigido especificamente à saúde” e de-
fendeu a importância de se “construir 
uma narrativa alicerçada em elementos 
fortes, que mostre o impacto que estes 
programas podem ter na economia na-
cional, se investirmos na saúde”. 
“A saúde está mal representada, mas 
não podemos simplesmente criticar. 
Numa altura em que existe tanta cris-
pação nesta área, queremos que o Norte 
se diferencie de uma forma positiva e 
que novamente traga para a atualidade 
temas construtivos que sirvam de algo 
para a sociedade portuguesa”, concluiu 
o presidente do CRNOM. n

tura. O mais provável é 
que não haja uma grande 
possibilidade de alocar à 
saúde um orçamento que 
seja compatível com as ne-
cessidades do Serviço Na-
cional de Saúde, em ter-
mos de reestruturação de 
unidades, reequipamento, 
aumento da literacia em 
saúde, entre outras. Em 
face disso, começamos a 
pensar que seria uma boa 
altura para aproveitarmos 
de forma muito racional os 
próximos Fundos Europeus 
e pedimos uma audiência à 
Direção Geral dos Assun-
tos Europeus e ao Ministé-
rio do Planeamento”, con-
textualizou o presidente do 
CRNOM. Não é admissível 
que para a Saúde, “área es-
sencial para os cidadãos”, 
seja disponibilizada uma 
verba “tão insignificante 
quando comparada com a 
que é colocada à disposição 
do poder local para obras 
que, em muitos casos, não 
servem em nada os inte-
resses da nossa popula-
ção”, defendeu António 
Araújo. Uma opinião parti-
lhada por outros membros 
do CRNOM que também 
marcaram presença neste 
encontro, nomeadamente 
Lurdes Gandra, André 
Santos Luís, Rui Capucho, 
Dalila Veiga, Ana Correia 
Oliveira, Manuel Gonçal-
ves Pinho, Cristina Gavina 
e Ana Reis Ferreira.

ALINHAR POSIÇÕES PARA 
SENSIBILIZAR A TUTELA
Com o objetivo de elaborar um plano 
robusto, bem sustentado, de forma a 
conseguir  alocar mais verbas à Saúde, 
pressionando as entidades competentes 
a reequipar o SNS, o CRNOM esboçou 
um documento com alguns eixos estra-
tégicos. “Queremos ouvir-vos, auscultar 
as vossas opiniões, críticas e sugestões, 
e que nos comuniquem quais os projetos 
que o vosso hospital considera de maior 

programação de Fundos comunitários, 
como parceiro na área da Saúde e nos 
processos da ligação desta à investiga-
ção e economia do país”, anunciava o 
comunicado. Com este pano de fundo, 
António Araújo, presidente do CR-
NOM, deu início à reunião e explicou 
que o principal propósito passava por 
“participar em algo construtivo”. 
“A Ordem dos Médicos tem noção que 
os próximos tempos vão ser complica-
dos em termos económico-financeiros 
para o país, fruto de toda esta conjun-



Entre agosto e 
setembro, foram 
muitos os jovens 
que se deslocaram 
à sede da Secção 
Regional do Norte 
da Ordem dos 
Médicos para 
oficializarem o 
pedido da sua 
cédula profissional. 
Após seis anos de 
estudo e prestes a 
realizarem a nova 
Prova Nacional 
de Acesso (PNA), 
estes jovens veem 
agora o seu sonho 
concretizado: 
serem oficialmente 
médicos. 
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A inscrição na 
Ordem dos Mé-
dicos é uma 

condição legal necessá-
ria para o exercício da 
Medicina em Portugal. 
Assim, concluído mais 
um ano letivo nas es-
colas médicas, muitos 
foram os jovens que se 
deslocaram até às se-
des regionais do Norte, 
Centro e Sul da Ordem 
dos Médicos para ofi-
cializarem o seu pedido 
da cédula profissional. 
A Nortemédico acom-
panhou o processo de 
inscrição de alguns es-
tudantes das três esco-
las médicas do Norte do 
país – Faculdade de Me-
dicina da Universidade 
do Porto (FMUP), Insti-

tuto de Ciências Biomédicas Abel Sa-
lazar (ICBAS) e Escola de Medicina da 
Universidade do Minho – na SRNOM.

1. O que simboliza este dia de inscrição na 
Ordem dos Médicos?

2. Como vê o novo modelo da Prova 
Nacional de Acesso (PNA)?

3. Quais são as expetativas para o futuro?

n DANY CRUZ  
FACULDADE DE MEDICINA – U.PORTO

 1. Simboliza o início de um outro ciclo. Simboliza 
o compromisso que neste dia assumimos com a 
sociedade, com os colegas e com todos os médi-
cos que nos antecederam e trilharam este per-
curso antes de nós. Simboliza a concretização de 
anos de idealização e de esforço. Especialmente, 
simboliza uma conquista pessoal e única.
2. A medicina comporta-se muito como um or-
ganismo em constante mutação. Os médicos têm 
tido a sabedoria e capacidade de se adaptarem 
aos tempos, o que justifica a longevidade única da 
profissão e do papel do médico na sociedade. Era 
imperativo também a Prova ser inovada. Vive-
mos numa altura em que o acesso à informação 
nunca esteve tão disponível, literalmente à dis-
tância de segundos. Daí ser necessário valorizar 
cada vez mais o raciocínio clínico e a utilização 
criteriosa da imensa informação que dispomos. 
3. O futuro está cheio de desafios! Digo-o com 
positivismo porque são os desafios e obstáculos 

Última 
etapa da 
concretização 
de um sonho 

INSCRIÇÃO NA  
ORDEM DOS MÉDICOS 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



que nos fazem evoluir. Sentir-me-ia realizado 
se, um dia, em retrospetiva, percebesse que ti-
nha conseguido honrar todos aqueles que vie-
ram antes de nós, que tinha conseguido honrar 
aqueles que dedicaram a vida quer a construir a 
medicina que temos quer a dar um sentido nobre 
ao papel de médico, bem como se percebesse 
que tinha conseguido honrar todos os doentes 
com quem me tivesse cruzado. Acima de tudo, 
sentir-me-ia realizado se soubesse que tinha 
deixado um cunho positivo no mundo e que toda 
a jornada valeu a pena. E é com tudo isso que me 
comprometo.

n INÊS QUEIROZ  
ESCOLA DE MEDICINA – U.MINHO

1.   É uma emoção muito grande, é o 
culminar de um percurso de muito es-
forço e sacrifício, mas também é uma 
conquista. O curso de Medicina na Uni-
versidade do Minho é bastante exi-
gente, pauta-se por cultivar nos alunos 
a independência e iniciativa de procurar 
as informações por nós próprios. Não 
só tínhamos que dominar os conteúdos 
como também procurar e querer saber 
mais. Foi desafiante, mas muito inte-
ressante e até uma missão cumprida. 
2.     É uma prova que está focada nos 
casos clínicos e que apela ao raciocí-
nio e interpretação, o que se aproxima 
muito mais daquilo que vamos encon-
trar no dia a dia.
3.    Neste momento ainda não tenho 
grandes expetativas para o futuro, 
estou focada no estudo para a Prova 
Nacional de Acesso à Especialidade e 
em dar o meu melhor. A partir daí é tudo 
uma surpresa e vamos ver como corre. 
Estou ansiosa pelo convívio na prática 
clínica, que me vai dar outra perspetiva 
e quem sabe abrir novos horizontes. 
Preocupa-me não conseguir uma 
vaga na especialidade, é o nosso maior 
medo, além de não estar à altura das 
expetativas. 

n ANTÓNIO MADUREIRA  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS  
BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR   
– U. PORTO

1.    Este é um dia muito importante, em 
que sinto que concretizei um sonho 
que tenho desde a infância, que era 
tornar-me médico. Esta é uma paixão 
muito presente na minha família, desde 
os meus avós aos meus pais e agora 
chegou a minha vez. Termina hoje uma 
etapa marcada pelo ensino e formação 
e inicia outra que é a prática clínica e 
lidar mesmo com os doentes, que é 
aquilo que eu mais anseio. 

2.    Esta foi uma excelente transição, o modelo 
atual da PNA é muito mais prático, o estudo é mais 
didático, o que constitui uma mais-valia para os 
novos médicos no momento de estudo. Temos 
de saber as patologias dos doentes em vez de 
decorar números e percentagens, pelo que é uma 
grande melhoria. 
3.  Foi um curso longo de seis anos, mas apesar 
de todas as dificuldades, penso que consegui 
manter a calma nos momentos de maior exi-
gência. O futuro prevê-se um pouco complicado 
para os médicos devido às escassas vagas de es-
pecialidade, um tema cada vez mais comentado, 
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mas acredito que vai ser necessário estudar e 
pensar em soluções para combater este pro-
blema nacional. 

 n JULIANA MACEDO 
FACULDADE DE MEDICINA – U.PORTO

1. Um ponto de chegada e um ponto de partida. 
Simboliza, sobretudo, o reconhecimento pelo es-
forço, resiliência e dedicação contínuos ao longo 
de seis anos do curso, mas também uma nova 
porta que se abre, porta essa que me permitirá 
servir os meus iguais – os seres humanos, na 
sua plena individualidade e virtude holística – na 
saúde e na doença.  
2.  Acredito que o novo modelo é, sem dúvida, 
mais próximo daquilo que é a realidade na prática 
clínica. Acredito que a preparação para a rea-
lização desta prova permite maior traquejo e 
um raciocínio flexível para o futuro internato de 
formação geral. Desta forma, considero que o 
modelo adotado seja adequado para a prova 
nacional de acesso.
3. Penso que o ponto principal aqui é manter os 
ideais e os objetivos vivos, isto é, o futuro só trará 
resultados se no presente nos empenharmos 
ativamente numa forma de melhorar e de fazer 
a diferença para a prática da medicina. A proati-
vidade e a vontade perfazem 50% do percurso. 
Vão existir adversidades, claro, mas essas são 
transversais a tudo e a todos. Cabe-nos a nós ge-
rir as mesmas sem perdermos o foco e a vontade 
para sermos melhores profissionais e pessoas do 
que ontem.

n CARLOS SERRA 
ESCOLA DE MEDICINA – U.MINHO

1.  Mais do que um reconhecimento académico, 
este dia marca a nossa aceitação como pares 
pelos médicos. Apesar de o nosso percurso ainda 
ser longo, é um importante marco de reconheci-
mento do nosso esforço. A maior dificuldade foi 
a conciliação da formação médica com a prática 
extracurricular de investigação em ciência básica. 
Devido às suas exigências individuais, é ténue o 
equilíbrio entre estas duas áreas.
2. Em parte, vejo-o como “mais um exame”, 
o que resulta de importantes esforços da EM-
-UM em adotar o modelo norte-americano. Por 
privilegiar a relevância clínica, a PNA torna-se 
também num importante momento de sistema-
tização de conhecimentos precedente ao início da 
prática clínica.
3. As expectativas a curto prazo têm sido fluidas, 
decorrente da atual situação epidemiológica; não 
obstante, mantenho-me motivado para o início 
da prática clínica. Já a longo prazo, espero poder 
testemunhar a integração de inteligência artificial 
no diagnóstico e tratamento médico. n



“A Prova Nacional de 
Acesso já todos conhe-

cemos, tem sido construída 
por este grupo de forma bem 
estruturada e temos conse-
guido envolver na sua exe-
cução e conceptualização 
todas as estruturas da for-
mação médica. Ou seja, to-
dos os organismos, desde a 
Ordem dos Médicos, Escolas 
Médicas, Conselho Nacional 
de Internato Médico, Conse-
lho Nacional do Médico In-
terno, Associação Nacional 
dos Estudantes de Medicina 
estão envolvidos. Mais uma 
vez, neste retiro, consegui-
mos reunir e trabalhar pelo 
mesmo objetivo: alcançar 
uma prova/matriz consen-
sual e que reflita aquilo que 
há de melhor na formação 
médica”, revelou Serafim 
Guimarães, o coordenador 
do Gabinete para a Prova 
Nacional de Acesso à For-
mação Médica Especializada 
(GPNA). Neste encontro, que 
se realizou nos dias 24 e 25 
de setembro no Centro de 

Cultura e Congressos da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM), Serafim Guimarães mostrou-
-se confiante. “A ideia é sempre rever e 
melhorar, com a colaboração de todos. 
Temos a certeza que vamos continuar a 
melhorar”, confirmou. 

GPNA voltou 
à SRNOM para 
mais uma sessão 
de trabalho
Nos dias 24 e 25 de setembro, o Gabinete 
para a Prova Nacional de Acesso (GPNA) 
voltou a reunir-se na SRNOM para mais um 
encontro. O objetivo central continua a ser o 
mesmo: alcançar um modelo de prova mais 
consensual e que reflita aquilo que há de 
melhor na formação médica. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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“Empenho 
de todos os 
envolvidos 
tem sido 
fundamental 
para o 
sucesso”

NOTÍCIAS
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25 SET :: 
SESSÃO DE ENCERRAMENTO / 
CONCLUSÕES
 Já no dia 25 de setembro, segundo dia 
do encontro, foram apresentadas al-
gumas conclusões ao grupo e aos re-
presentantes institucionais, como ele-
mentos dos Colégios da Especialidade 
da Ordem dos Médicos, das Escolas de 
Medicina e da Ordem dos Médicos. O 
coordenador do GPNA mostrou-se “sa-
tisfeito” pelo percurso já percorrido, que 
apesar de difícil e de ter demorado al-

“Esta é a nossa 
sede, onde 
reunimos e 
temos todo o 
apoio logístico e 
equipamentos.  
A SRNOM tem 
sido um apoio 
fundamental 
desde o início 
do processo”
Serafim Guimarães

quais os temas que deviam ser incluídos 
ou excluídos. Organizados por grupos 
divididos por especialidade – Gineco-
logia/Obstetrícia, Psiquiatria, Pediatria 
e Cirurgia – algumas das “dimensões” 
obrigatórias e que vão ser discutidas 
nesta fase, contaram ainda com a cola-
boração da especialidade de Medicina 
Geral e Familiar em todos os grupos, “o 
que é fulcral neste processo de constru-
ção”, realçou Serafim Guimarães.

24 SET :: 
REVISÃO DA MATRIZ DA PROVA 
Depois do sucesso da prova-piloto e da 
implementação da primeira Prova Na-
cional de Acesso à Formação Especia-
lizada, executada pelos recém-formados 
em Medicina em novembro de 2019, esta 
estrutura profissionalizada continua a 
apostar na melhoria e a cumprir a pro-
messa de tornar o modelo ainda mais 
autónomo. No primeiro dia de traba-
lho, a equipa esteve a rever a matriz de 
conteúdos da prova de 2021 e a perceber 

Grupo de trabalho reunido na SRNOM (24 set 2020)

Elementos do GPNA com o bastonário da OM (25 set 2020)



guns anos, finalmente viu concretizados 
os principais objetivos. “Estas coisas só 
têm êxito quando todos estamos a lutar 
pela mesma causa. Todos os organismos 
se mostraram disponíveis para colabo-
rar, desde as Faculdades de Medicina 
aos Colégios da Especialidade da Ordem 
dos Médicos e os Conselhos Nacionais, 
entre outros. Devo destacar também o 
grande apoio desta estrutura central que 
é a SRNOM, onde se fixa a nossa sede. 
Esta sua colaboração é fundamental e 
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agradecemos muito, porque o êxito 
é de todos vós, que têm ajudado 
neste desafio que esperamos que 
continue a correr bem”, salientou 
Serafim Guimarães. 

SRNOM REAFIRMA APOIO 
TOTAL PARA O SUCESSO 
DO PROJETO
António Araújo, presidente do 
Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM) mar-
cou presença nesta sessão de en-
cerramento e recordou o início de 
todo o processo. “A Prova Nacional 
de Acesso era um desiderato que 
vínhamos a ponderar há mais de 
20 anos. Nós, Ordem dos Médicos 
e CRNOM, colocamos essa meta 
no nosso programa eleitoral e luta-
mos para que esta mudança acon-
tecesse. Era necessário trocar o tra-
dicional Harrison por uma prova 
de seriação mais conforme com 
os tempos atuais e de acordo com 
as aspirações dos nossos alunos de 
Medicina. E isso finalmente acon-
teceu”, declarou. Assim, foram pro-
porcionadas todas as condições ao 
grupo de trabalho e quisemos “co-
laborar desde o início porque acre-
ditamos realmente no projeto”, 
recordou António Araújo. Na opi-
nião do presidente do CRNOM, o 
GPNA constituiu uma “verdadeira 
equipa” e agregou um conjunto 
de pessoas que tem trabalhado de 
forma muito profissional, o que 
deu origem ao sucesso. No entanto, 
é necessário continuar este traba-
lho, “limar arestas e otimizar fór-
mulas”, pelo que António Araújo 
deixou algumas palavras de incen-
tivo: “Precisamos que continuem 

unidos, focados no objetivo e a colabo-
rarem da mesma forma. Da nossa parte 
podem contar com o máximo apoio e 
disponibilidade neste caminho, para ul-
trapassar qualquer adversidade. Deixo 
aqui o nosso agradecimento, também 
em nome de todos os médicos, pelo tra-
balho desenvolvido. Reconheço o empe-
nho e a dedicação que depositam neste 
projeto, desejando que o resultado seja 
excelente”, concluiu. n

NOTÍCIAS
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Está disponível para consulta o 
Relatório de Atividades do Ga-
binete para a Prova Nacional 

de Acesso à Formação Especializada 
(GPNA), coordenado por Serafim Gui-
marães, professor catedrático do Ins-
tituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar, no Porto, e ex-presidente do 
Conselho Nacional do Internato Mé-
dico. Terminada a primeira edição da 
Prova Nacional de Acesso à Formação 
Especializada (PNA), o documento faz 
uma reflexão sobre o caminho que se fez 
até este momento. Nas palavras do coor-
denador, “as avaliações têm sido positi-
vas” e o Gabinete para a Prova Nacional 
de Acesso continuará “a trabalhar para 
atingir a melhor qualidade com o objeti-
vo de valorizar a Medicina portuguesa”.
O GPNA tem por missão preparar o 
conteúdo da PNA no âmbito do Interna-
to Médico, de acordo com as disposições 
legais e regulamentares, dentro do espí-
rito do acordo com a Comissão Nacio-
nal criada para o efeito e do Protocolo 

A nova prova é composta por 150 itens 
e tem a duração de 240 minutos minis-
trada em duas partes de 120 minutos 
cada. Medicina, Cirurgia, Pediatria, 
Ginecologia/Obstetrícia e Psiquiatria 
são as áreas avaliadas. Nesta primeira 
edição a principal crítica foi precisa-
mente relacionada com o tempo, com 
muitos alunos a referirem que preci-
sariam de mais tempo para completar 
a prova.
Ainda assim, a maioria dos respon-
dentes considera que os temas abor-
dados respeitavam a matriz de conteú-
dos e que a bibliografia recomendada 
é adequada e de fácil acesso. De todas 
as formas, durante os primeiros cinco 
anos de mudança o processo está a ser 
acompanhado pela National Board of 
Medical Examiners®, para poderem 
ser feitos os ajustes necessários.
“Queríamos uma prova mais discri-
minativa, mais equitativa e mais justa, 
que se adaptasse à evolução da medi-
cina, dando maior peso ao raciocínio 
clínico, cada vez mais determinante 
numa altura em que a informação 
produzida pela ciência cresce a um 
ritmo exponencial. Sentimos que esse 
resultado foi atingido em termos de 
conteúdo, e mesmo o facto de as notas 
serem mais dispersas também com-
prova que temos uma melhor PNA”, 
salienta o bastonário da Ordem dos 
Médicos, Miguel Guimarães.
Em termos de curiosidades, dos mais 
de 2500 médicos que realizam a prova, 
400 já vêm de universidades estran-
geiras. Quanto às escolas portuguesas, 
a maioria vem da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Lisboa, se-
guindo-se a Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. A maioria 
dos respondentes iniciou o seu estudo 
para a prova logo no arranque do ano 
letivo de 2018/2019.

A SRNOM tem sido 
um pilar fundamental 
na disponibilização 

da infraestrutura e dos 
recursos humanos e financeiros 
que alavancam o GPNA” 
Serafim Guimarães

De acordo com os 
resultados do inquérito que 
fizemos após a primeira 

prova, os médicos consideraram que 
a nova PNA estava bem estruturada 
e privilegiava o raciocínio clínico, em 
detrimento da memorização, que era 
um dos objetivos que pretendíamos 
com esta mudança”, explicou Serafim 
Guimarães

Relatório de 
Atividades 2019  
do GPNA

O Relatório de Atividades 2019 
do GPNA  está disponível online. 
Aceda através do código QR ou vá a: 
https://bit.ly/2HrIN22

de Colaboração assinado entre a ACSS, 
Escolas Médicas e Ordem dos Médicos, 
em 10 de novembro de 2017. O GPNA 
definiu regulamentos, o novo modelo de 
prova, o formato dos itens que compõe a 
prova, a matriz de conteúdos e a biblio-
grafia. Produziu o regulamento da pro-
va e providenciou a profissionalização 
do grupo através de ações de formação. 
Recorreu a uma estrutura externa para 
apoio técnico à elaboração da prova e 
ao treino dos elementos de trabalho. No 
relatório que agora se publica, Serafim 
Guimarães realça que “a SRNOM tem 
sido um pilar fundamental na disponi-
bilização da infraestrutura e dos recur-
sos humanos e financeiros que alavan-
cam o GPNA”, destacando ainda o papel 
fundamental das Escolas Médicas ao 
disponibilizarem o seu corpo docente e 
respetivo expertise e a ACSS nas ques-
tões logísticas. Deixa ainda uma palavra 
à ANEM, ao CNMI e ao CNIM, pela co-
laboração no novo modelo de PNA e no 
processo de administração.

JOVENS MÉDICOS APROVAM NOVA 
PROVA NACIONAL DE ACESSO 
A apresentação pública dos resultados 
da Prova Nacional de Acesso aconteceu 
no dia 20 de julho de 2020 na Ordem 
dos Médicos, em Lisboa, numa sessão 
em que esteve presente o bastonário da 
Ordem dos Médicos e o coordenador do 
GPNA.



Visita ao Hospital de 
Magalhães Lemos

22.JUL.2020

Garantir a qualidade do ato médico 
e a formação dos internos é 
uma prioridade para o CRNOM. 
Nesse sentido, António Araújo 
fez uma visita ao Hospital de 
Magalhães Lemos no dia 22 
de julho, acompanhado pelos 
representantes da Urgência 
Metropolitana de Psiquiatria do 
Porto. 

PRESIDENTE DO CRNOM PEDE MAIOR FLUIDEZ, COORDENAÇÃO E 
SEGURANÇA NA ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA
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URGÊNCIA METROPOLITANA DE 
PSIQUIATRIA DO PORTO
O segundo assunto tratado relacionava-
-se com o funcionamento da Urgência 
Metropolitana de Psiquiatria do Porto, 
que está dividida em dois locais: o Cen-
tro Hospitalar Universitário de São João 
(CHUSJ), que recebe os doentes urgen-
tes, e o Hospital de Magalhães Lemos, 
que trata do internamento de agudos de 
curta duração. Somam-se as unidades 
locais de psiquiatria. “O que se tem veri-
ficado é um grande tempo de espera en-
tre a decisão de internamento do doente 
e a sua transferência para o Magalhães 
Lemos. Isto causa tensão entre os pro-
fissionais de saúde mas também algum 
risco de integridade física, não só para 
os doentes mas também para os profis-
sionais que estão na linha da frente”, re-
latou o presidente do CRNOM. Ao longo 
da sua intervenção, António Araújo 
mostrou a sua preocupação com a segu-
rança, uma vez que o espaço da urgência 
de psiquiatria do CHUSJ é insuficiente 
e as condições são precárias. “Não é ad-

Gonçalves Pinho, interno de Psiquiatria 
e membro do CRNOM, na reunião ini-
cial. Como reflexo das evidentes fragili-
dades na equipa de gestão da unidade de 
saúde, foram recebidos por João Teles, 
enfermeiro diretor e vogal executivo, e 
Catarina Fonseca, adjunta da direção 
clínica. 
“O diretor clínico tem um papel funda-
mental no conselho de administração 
– na regulação e qualidade dos atos mé-
dicos e da formação de internos. A sua 
ausência pode levar à retirada da idonei-
dade formativa a este hospital e à reco-
locação dos internos que estão a fazer 
aqui a sua formação específica em psi-
quiatria”, começou por salientar Antó-
nio Araújo. João Teles argumentou que 
a nomeação de novo diretor clínico esta-
ria para breve e destacou a “colaboração 
estreita” dos adjuntos e dos diretores de 
serviço. “Temos feito reuniões semanais 
com todos os serviços e as decisões são 
tomadas em conjunto. Os diretores têm 
sido extraordinários para que o hospital 
continue a funcionar”, justificou. 

“Um conselho de administração 
deficitário em termos de mem-

bros e sem diretor clínico e os vários 
problemas na transferência de doentes 
da Urgência Metropolitana de Psiquia-
tria do Porto para o Hospital de Maga-
lhães Lemos” foram os motivos aponta-
dos por António Araújo, presidente do 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM) para justificar a 
visita àquela instituição. E no dia 22 de 
julho, fez-se acompanhar por Manuel 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



Norte “está a par e a tentar resolver 
a situação, que é urgente”. Nesse 
sentido, estiveram também presen-
tes nesta reunião os representan-
tes da Urgência Metropolitana de 
Psiquiatria do Porto, Márcia Mota, 
presidente, Manuel Esteves, coor-
denador, e Jorge Bouça, presidente 
cessante. 
João Teles e Catarina Fonseca re-
velaram os critérios de admissão 
para internamentos e a sobrelo-
tação do hospital. “Temos 265 ca-
mas, 43% ocupadas por doentes 
com doença prolongada e sem re-
taguarda social, que não precisa-
vam de estar aqui. (...) No entanto, 
estamos disponíveis para encon-
trar as melhores soluções para os 
doentes e até já iniciamos as obras 
de melhoramento”, divulgaram. Já 
os coordenadores da Urgência Me-
tropolitana defenderam que esta 
é uma questão complexa e que 
abrange toda a região Norte. “Têm 
existido menos conflitos, mas o 
problema em alocar e internar 
doentes mantém-se, a capacidade 
instalada é cerca de 30% inferior à 
que deveria existir na região”, de-
clararam. Uma vez que não exis-
tem lares disponíveis e dadas as 
deficiências no sistema de interna-
mento do Hospital de Magalhães 
Lemos, sugeriram: “A ARS Norte 
vai ter que encontrar soluções e te-
mos que equacionar com o serviços 
de Cuidados de Saúde Mental o que 
se deve fazer, porque esta é a única 
Urgência Metropolitana que serve 

9 serviços locais de saúde mental no 
país. A pressão nos serviços e sistema 
gera dificuldades, por isso é fundamen-
tal uma resposta regional ajustada para 
uma melhor organização e equilíbrio”. 
Também Manuel Gonçalves Pinho deu 
o seu testemunho como interno sobre a 
Urgência Metropolitana e comentou a 
situação. “O ponto de vista do doente é 
o mais importante e é fulcral melhorar 
a fluidez do sistema, que tem sido feito 
pelo contacto direto entre serviços, mas 
não basta”. Neste sentido, o presidente 
do CRNOM pediu uma “maior colabo-
ração entre profissionais”, confirmando 
que irá continuar atento no sentido de 
serem encontradas soluções para defen-
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der tanto os doentes como os profissio-
nais de saúde. 
Por fim, António Araújo lembrou tam-
bém a necessidade de criação de uni-
dades de cuidados continuados psiquiá-
tricos, espaços que apoiem as unidades 
de internamento atuais e façam a ponte 
no regresso dos doentes psiquiátricos 
à comunidade. “Há um número muito 
elevado de doentes a necessitar de uma 
retaguarda social que não têm. Não 
existem soluções para os retirar do in-
ternamento. É um número muito ele-
vado, que limita muito a capacidade de 
resposta aos doentes que necessitam de 
internamento”, disse. Segundo dados 
disponibilizados durante a visita, cal-
cula-se que entre 20 a 30% dos doentes 
internados estejam aptos para sair, mas 
não tenham retaguarda, o que num uni-
verso de cerca de 1.500 doentes psiquiá-
tricos internados na região Norte corres-
ponde a cerca de 300 a 400 pessoas.
No final da reunião, a adjunta da direção 
clínica guiou os dirigentes do CRNOM 
numa visita às instalações do Hospital. 
Começando pelo Serviço de Intervenção 
Intensiva, foram visitadas as enferma-
rias e áreas de convívio, como passagem 
pelo Serviço de Reabilitação, onde se en-
contram os vários ateliers de cerâmica, 
tipografia e outras atividades, e pela 
Consulta Externa. n

missível que um doente com necessi-
dade de internamento psiquiátrico fique 
12 horas à espera sentado numa cadeira 
numa sala de espera exígua. Isto obriga 
a doses sobreterapêuticas de medicação 
para os manter calmos. Não é saudável 
para o doente e põe em risco o profissio-
nal de saúde”, acrescentou. 
António Araújo informou que teve a 
garantia, por parte do conselho de ad-
ministração do CHUSJ, de que iriam 
avançar para um processo de obras para 
ampliar e remodelar o espaço da urgên-
cia de psiquiatria e pediu uma “maior 
fluidez na coordenação de processos, na 
informação e no encaminhamento de 
doentes”. Acrescentou saber que ARS 

OM- NORTE ALERTA QUE 
TEMPOS DE ESPERA NA 
PSIQUIATRIA ACARRETAM 
RISCOS. António Araújo pede uma 
“maior fluidez na coordenação 
de processos, na informação e no 
encaminhamento de doentes”

   

  TVI [2020.07.22]

«O presidente da Ordem dos Médicos do Norte 
criticou o tempo de espera entre a transferência 
e o internamento de doentes de psiquiatria, 
apontando para os “riscos de integridade física” 
aos quais os profissionais de saúde ficam 
expostos». “Não é admissível que um doente com 
necessidade de internamento psiquiátrico fique 
12 horas à espera sentado numa cadeira numa 
sala exígua. Isto obriga a doses sobreterapêuticas 
de medicação para os manter calmos. Não 
é saudável para o doente e põe em risco o 
profissional de saúde”, descreveu o presidente da 
Ordem dos Médicos do Norte».
https://bit.ly/31GC7UO

Dificuldades no 
internamento 

O que se tem 
verificado é um 
grande tempo 
de espera entre 
a decisão de 
internamento do 
doente e a sua 
transferência 
para o 
Magalhães 
Lemos”
António Araújo
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A Assembleia de 
Representantes da Ordem 
dos Médicos reuniu através 
de videoconferência, a 
partir das sedes regionais 
do Norte, Centro e Sul, 
no passado dia 28 de 
setembro. O bastonário 
Miguel Guimarães 
deixou uma mensagem 
de encorajamento aos 
médicos numa reunião que 
se revelou decisiva para a 
organização. 

“União e 
proteção para 
ajudar o país”

Através de video-
c o n fe rê nc i a ,  a 
Secção Regional 

do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) ligou-
-se às secções regionais 
do Centro e Sul para mais 
uma Assembleia de Repre-
sentantes da Ordem dos 
Médicos. O encontro acon-
teceu no Salão Nobre da 
SRNOM, na manhã de 28 
de setembro e foi liderado 
por Alfredo Loureiro, pre-
sidente da Mesa da Assem-
bleia. A partir de Coimbra 
esteve Mónica Vasconcelos, 
vice-presidente, em repre-
sentação da região Centro, 
e em Lisboa, na sede da 
região Sul, Maria Manuel 
Deveza, secretária deste ór-
gão. Ao todo, contaram-se 
68 representantes  a votar 
em cada ponto da ordem de 
trabalhos. 

PANDEMIA MARCA DIA 
A DIA DOS MÉDICOS
Alfredo Loureiro encetou a reunião e 
começou por elogiar a classe médica. 
“Representamos os médicos portugue-
ses e ver este interesse e participação 
aqui nesta assembleia é um motivo de 
grande alegria. É também motivo de 
regozijo dizer que representamos uma 
classe que tem sido fantástica neste 

Assembleia de 
Representantes 
da Ordem dos 
Médicos
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combate à pandemia de COVID-19 e 
merece ser reconhecida”. O presidente 
da Mesa da Assembleia destacou ainda 
a importância deste encontro para a or-
ganização da Ordem dos Médicos, por-
que “esta é uma reunião decisiva, em 
que temos de tomar uma posição em re-
lação a vários assuntos”, adiantou. 

RECONHECIMENTO AOS 
MÉDICOS PELO COMBATE À 
PANDEMIA DE COVID-19

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



Antes de se dar início 
à ordem de trabalhos, 
o bastonário Miguel 
Guimarães dirigiu-se 
aos médicos presen-
tes comentando as di-
ficuldades atuais e as 
posições a tomar para 
ajudar o país a enfren-
tar o que está para vir. 
“Vamos viver um pe-
ríodo difícil, temos três 
grandes desafios pela 
frente: tratar os doen-
tes COVID, vamos 
ter a gripe sazonal e 
ainda temos que tratar 
os nossos doentes não 
COVID, que não dei-
xaram de ter patolo-
gias. Face aos números 
da mortalidade, estão a 
tentar responsabilizar 
os médicos de família, 
que têm estado em to-
das as frentes e respon-
dem da melhor forma 
que conseguem, ape-
sar de estarem sobre-
carregados. Temos um 
SNS que está sob uma 
pressão enorme e te-
mos que arranjar uma 
solução de forma a en-
volver o setor social e 
privado, porque o que 
está em causa é o país 
e os nossos doentes”, 
reforçou. O bastonário 
da Ordem dos Médi-
cos deixou ainda uma 
mensagem de incen-
tivo: “Nós, médicos, te-
mos que estar unidos e 
proteger-nos, de modo 
a podermos continuar 
a ajudar o país da me-
lhor forma possível”.

SECÇÃO DE SUBESPECIALIDADE 
DE DOENÇAS DO FÍGADO
A ordem de trabalhos iniciou-se com a 
aprovação da ata da Assembleia de Re-
presentantes de 29 de junho de 2020, 
que após uma retificação foi aprovada 
com 40 votos a favor. O 2º ponto rela-
cionava-se com a discussão e aprovação 

do Regulamento Geral dos Colégios de 
Especialidades e de Competências e das 
Secções de Subespecialidades. Alfredo 
Loureiro reforçou a importância do do-
cumento, bem como a necessidade de 
uma tomada de posição. Reconhecen-
do-lhe algumas “imperfeições” a As-
sembleia decidiu a não aprovação das 
alterações ao Regulamento com 31 vo-
tos contra. Do mesmo modo, também a 
criação de uma Secção de Subespeciali-
dade de Pediatria do Desenvolvimento/
Pediatria do Neurodesenvolvimento, o 
3º ponto desta reunião, foi reprovada 
pela Assembleia. Foi também discutida 
a criação da Secção de Subespecialidade 
de Hepatologia do Colégio de Medicina 
Interna, tendo o presidente da Mesa da 
Assembleia explicado que por delibera-
ção do Conselho Nacional de 29 de ju-
nho de 2020 havia sido sugerido que a 
designação fosse Secção de Subespecia-
lidade de Doenças do Fígado, em vez de 
Hepatologia. Submetida à votação pela 
Assembleia, a proposta foi aprovada 
com 44 votos a favor. 

“NÃO” A NOVOS CURSOS DE 
MEDICINA
O último ponto da ordem de trabalhos 
centrou-se em informações e outros as-
suntos de interesse para a classe, dando 
oportunidade a vários médicos presen-
tes de levantarem e esclarecerem ques-
tões e emitirem a sua opinião. Alfredo 
Loureiro comentou a formação dos mé-
dicos internos e a capacidade formativa 
das instituições de ensino. Abordou em 
particular a questão da criação de no-
vos cursos de Medicina e a posição da 
Ordem dos Médicos, adiantando que “a 
Assembleia de Representantes não deve 
apoiar essa criação e deve ser altamente 
crítica, porque a capacidade formativa 
desses cursos e depois a nível da pós-
-graduação não está garantida”. n
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De 17 a 20 de setembro, a Faculdade 
de Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP) voltou a receber o 
YES Meeting. Esta 15ª edição ficou 
marcada pelos constrangimentos 
ditados pela pandemia de COVID-19, 
tendo-se realizado à distância. 
Ainda assim, reuniu mais de 600 
participantes, representando 39 
países. O presidente do CRNOM, 
António Araújo, esteve presente na 
sessão de encerramento. 

15º  
YES 
Meeting
“Presente em todos 
os continentes”

tância, devido à pandemia 
e todas as restrições por 
ela ditadas. Ainda assim, 
o programa contemplou 
numerosas sessões cien-
tíficas, palestras e wor-
kshops sobre temas de  
áreas como as Neurociên-
cias, a Biotecnologia ou a 
Biologia Molecular. 
“Este não era o nosso 
objetivo inicial, tivemos 
que quebrar barreiras, 
de forma literal, para 
conseguir levar ciência 
e investigação ao maior 
número de estudantes. 
Apesar de ser um ano 
com muitas mudanças, 
conseguimos trazer ses-
sões novas, amplificar o 
programa e apostar ainda 
mais na investigação e na 
carreira médica. Quere-
mos que haja um grande 
intercâmbio científico e 
cultural entre os partici-
pantes, que este ano se 
perdeu a nível geral, e or-
ganizamos algumas ati-
vidades para promover o 
networking”, revelou Ma-
ria Iglésias, presidente da 
comissão organizadora. 
Visivelmente feliz por 
ver a iniciativa concre-
tizar-se, apesar de tudo, 
apontou a conferência 
do Prof. Gregory Winter, 
Prémio Nobel da Química 
de 2018, como um dos mo-
mentos mais aguardados. 
O cientista britânico foi o 
responsável pelo desen-
volvimento de um método 
para produzir anticorpos 
que conseguem neutra-
lizar toxinas, combater 
doenças autoimunes e 
tratar o cancro metastá-
tico. Para Maria Iglésias, 

“trazer uma personalidade tão impor-
tante ao Porto, neste formato digital, é 
uma grande conquista”. 
Na sessão de abertura, marcada para o 
primeiro dia do congresso, a presidente 
destacou que neste formato “estão pre-

Promover o intercâmbio 
científico e cultural é 
o principal objetivo do 

YES (Young European Scien-
tist) Meeting há mais de 15 anos. 
Organizado por um grupo de 
estudantes da Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto (FMUP), este encontro in-
ternacional de jovens cientistas é já um 
evento anual de referência para a insti-
tuição e para toda a comunidade médica 
e científica do Norte. Este ano o evento 
decorreu entre 17 e 20 de setembro e 
num modelo um pouco diferente: à dis-

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



31

“uma excelente forma 
de transmitir conhe-
cimentos científicos e 
de networking entre 
alunos e palestrantes”. 
Uma opinião parti-
lhada por José Castro 
Lopes, Pró-Reitor da 
Universidade do Porto, 
que destacou a cora-
gem destes estudantes, 
que são um “exemplo 
de dedicação para a 
academia”. Também 
Pedro Nuno Teixeira, 
consultor da Casa Civil 
da Presidência da Re-
pública para o Ensino 
Superior e Ciência, em 
representação do Pre-
sidente da República, 
Marcelo Rebelo de 
Sousa, deixou palavras 
de incentivo à comis-
são organizadora que 
“arriscou”, e assinalou 
“a sua persistência e 
paixão pela ciência”. 

SESSÃO DE 
ENCERRAMENTO 
No último dia do en-
contro, após a entrega 
de prémios e outras 
distinções, seguiu-se 
a cerimónia de encer-
ramento. Maria Iglé-
sias foi a primeira a 
intervir, seguindo-se 
Bernardo Sousa Pinto, 
vogal do Conselho 
Executivo da FMUP, 
Nuno Ferreira, presi-
dente da Associação de 
Estudantes da FMUP, 
o investigador Ma-
nuel Sobrinho Simões 
e António Araújo. O 
presidente do CRNOM 
fez uma reflexão sobre 
o que um médico pre-

cisa para a sua prática clínica diária e 
destacou as “habilidades relacionadas 
com a assistência clínica e conheci-
mentos sobre medicina, mas também a 
empatia com os doentes e conceitos éti-
cos”. Na sua opinião, disse, “um médico 

tem também a obrigação de ensinar os 
mais jovens, transmitir conhecimentos, 
e por isso é tão importante o trabalho de 
investigação. Cada um de vocês, inde-
pendentemente da especialização, deve 
procurar fazer investigação básica e clí-
nica, para promover o avanço do conhe-
cimento médico. E o YES Meeting fo-
menta tudo isto: conhecimento médico, 
ensino e investigação, proporcionando 
networks entre colegas e especialistas 
de outros países. Por isso, dou os para-
béns à comissão organizadora por este 
evento, mais a mais nestes tempos tão 
difíceis”, afirmou António Araújo. A 
sessão terminou com Maria Iglésias a 
apresentar o presidente da 16ª edição do 
YES Meeting, João Filipe Silva. n

SCIENTIFIC SESSIONS

NOBEL PRIZE: Gregory Winter – Cambridge University, 
UK. Nobel Prize Laureate in Chemistry (2018): 
“Harnessing evolution to create new medicines”. 
CAREER: Bruce Alberts – University of California, USA. 
Lasker Award Winner (2016): “What I have learned 
from a life in science”.
SEX DIFFERENCES: David Greenberg – Autism 
Research Centre at Cambridge University, UK: “The 
Empathizing-Systemizing theory in Big Data: From 
sex differences and autism to human creativity”. + Lise 
Eliot – Chicago Medical School & Rosalind Franklin 
University, USA: “Dump the “dimorphism”: Meta-
synthesis reveals few male-female brain differences 
beyond size”. + Giordana Grossi – SUNY New Paltz, 
New York, USA: “Inherent sex/gender differences in 
scientific ability?
COVID-19: Rúben Fernandes – School of Health of the 
Polytechnic Institute of Porto, Portugal: “Biological 
models of SARS-CoV-2”. + Miguel Castanho – Faculty 
of Medicine of the University of Lisbon, Portugal: 
“Chasing SARS-CoV-2 in the brain”.
ENDOCRINOLOGY: Emmanuel Tzanakakis – 
Tufts University, USA: “Optogenetic engineering 
of pancreatic beta-cells for diabetes therapies”. + 
Ekaterine Berishvili – Ilia State University, Tbilisi, 
Georgia: “Generation of a bioartificial pancreas for type 
1 diabetes”.
BIOTECHNOLOGY: Deepak Kalaskar – University 
College London, UK: “3D printing in Healthcare: 
Prospects and Challenges”.
MOLECULAR BIOLOGY: Sai Chavala – Texas 
Christian University/University of North Texas 
Health Science Center, USA: “Skipping stem cells to 
save sight: Pharmacologic cell engineering to generate 
photoreceptor-like cells to restore vision”. + Kiwon Ban: 
– Department of Biomedical Sciences, City University 
of Hong Kong: “Dual stem cell therapy synergistically 
improves cardiac function and vascular regeneration 
following myocardial infarction”.
NEUROSCIENCES: Edward Bullmore – Cambridge 
University, UK: “When the connectome meets the 
transcriptome: some implications for understanding 
brain disorders”.
SURGERY: Juan Carlos Casado Morente – Hospital 
Quirónsalud Marbella/Hospital Quirónsalud Campo 
de Gibraltar, Spain: “Surgery of the voice tone change. 
Feminization and masculinization of the voice. Our 
experience”. + Luis Capitán – Facialteam, Marbella, 
Spain: “Updates in Facial Gender Confirmation 
Surgery”.

sentes todos os continentes”, com cerca 
de 650 participantes, oriundos de 39 paí-
ses. Francisco Cruz, subdiretor e mem-
bro do Conselho Científico da FMUP, 
em representação do diretor, Altamiro 
da Costa Pereira, considerou que esta é 
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Com a pandemia de 
COVID-19, as escolas de 
Medicina do norte do país 
tiveram que se reinventar 
e implementar algumas 
medidas para dar início às 
atividades letivas do ano de 
2020/2021. Numa altura 
em que a palavra de ordem é 
segurança, quisemos saber, 
juntos dos representantes 
dessas instituições de ensino, 
como foi preparado esse 
regresso, como foi feita a 
receção aos estudantes e 
como se articularam todas as 
atividades. 

Ano letivo 
iniciou-se em 
segurança 

COVID19 – CURSOS DE MEDICINA

STREAMING: NOVO 
MODELO DE ENSINO  
EM CONTEXTO CLÍNICO
DULCE MADEIRA :: Diretora do 
curso de Medicina da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto

“Os novos 
tempos exigiram 
resiliência e 
aprendizagem”

“Depois de ter encerrado o ano 
letivo 2019/2020 com a época de 

exames mais pensada, analisada, discu-
tida e exigente de que nas últimas déca-
das há memória, a Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto arrancou 
o ano letivo 2020/2021 com um modelo 
de ensino misto, que integra aulas teó-
ricas ministradas através de platafor-
mas digitais com aulas presenciais que 
garantem o necessário e insubstituível 
contacto dos estudantes dos anos mais 
avançados com a prática clínica. No que 
se refere a este último ponto, a FMUP 
beneficia da colaboração de mais de 
duas dezenas de hospitais afiliados, que 
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CAPACIDADE DE 
ADAPTAÇÃO E ADOÇÃO 
DE NOVAS TÉCNICAS 
DE ENSINO REMOTO
NUNO SOUSA :: Presidente da 
Escola de Medicina da Universidade 
do Minho

“Não queremos 
formar médicos de 
aquário”

“Logo no dia 8 de março, obtive-
mos a informação de que tínha-

mos um estudante da Universidade do 
Minho infetado. Por isso no dia 10 de 
março iniciamos um processo de ensino 
à distância para todos os anos e todos os 
alunos. Ou seja, só estivemos 24 horas 
sem atividades letivas. Este processo 
permitiu-nos aprender muito sobre as 
opções que tínhamos, a usar de uma 
forma mais intensa técnicas de ensino 
remoto. Foi uma adaptação por parte 
dos docentes, dos estudantes e de toda 
a equipa. Adquirimos um leque impor-
tante de plataformas informáticas que 
adicionamos aquelas que já tínhamos e 
adaptamos o nosso sistema de avaliação.
Esta aprendizagem permitiu-nos, no 
final de abril, fazer uma reflexão sobre 
como preparar o próximo ano letivo que 

recebem e ensinam os estudantes que 
frequentam os anos clínicos do curso 
de Mestrado Integrado da FMUP, bem 
como da histórica simbiose com o Cen-
tro Hospitalar Universitário de São João 
(CHUSJ). 
Naturalmente, os órgãos diretivos da 
FMUP estão cientes dos riscos associa-
dos ao contacto dos seus estudantes com 
a realidade do ambiente clínico, pelo 
que, para mitigar riscos – quer para a 
sua comunidade estudantil, quer para os 
profissionais de saúde e para os pacien-
tes dos hospitais afiliados –, a FMUP 
reduziu substancialmente o número de 
estudantes presentes em cada ato clí-
nico (com grande esforço dos docentes 
responsáveis por essas Unidades Cur-
riculares) e inaugurou um modelo de 
ensino inovador que permite que uma 
turma completa tenha acesso ao que se 
passa em ambiente de consulta, através 
de streaming, em total (ciber)segurança. 
Esta solução permite que um estudante 
acompanhe presencialmente a con-
sulta enquanto a restante turma assiste 
à mesma num anfiteatro, podendo in-
tervir e colocar questões, em direto, na 
companhia de outro docente que faz o 
respetivo comentário clínico.
O novo modelo tem colhido um feedback 
muito positivo da parte dos estudantes, 
que reconhecem que, desta forma, con-
seguem potenciar a sua aprendizagem, 

uma vez que passam a estar acompa-
nhados por dois docentes, estando um 
deles completamente dedicado ao en-
sino. Existem ainda vantagens para o 
próprio doente, que passa a usufruir da 
atenção/opinião de dois clínicos.
De notar que os meses que nos trou-
xeram até ao dia de hoje foram, a um 
tempo, assustadores, por vezes trágicos, 
mas também profundamente enrique-
cedores. Exigiram de todos – docentes, 
técnicos e estudantes da FMUP – resi-
liência e aprendizagem. Esse facto esti-
mulou a implementação de novos mé-
todos de ensino, que requerem muito 
trabalho e reflexão por parte dos docen-
tes e são exigentes com os estudantes. 
Obrigou também a alterar comporta-
mentos habituais e métodos enraizados, 
motivando-nos a todos a encontrar solu-
ções criativas e inovadoras que respon-
dam, do modo mais satisfatório e efi-
ciente possível, aos problemas colocados 
pela pandemia”.
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se iniciou já no dia 7 setembro, à exce-
ção do primeiro ano. Começamos a pla-
near o ano letivo e a primeira pergunta 
que quisemos responder foi: Quais são 
as atividades que claramente têm que 
ser feitas presencialmente? Nesse grupo 
estão todas as atividades de ensino clí-
nico, portanto, de contacto com doentes, 
e todas as atividades de natureza labo-
ratorial e de simulação. Depois defini-
mos aquelas que não têm necessidade 
de ser feitas presencialmente. E nesse 
grupo estão um conjunto de atividades 
pedagógicas que sobretudo trabalham 
as competências cognitivas. Já tínha-
mos capitalizado a experiência desde o 
dia 9 de março, quando reformulamos o 
sistema de ensino. Por isso já tínhamos 
uma noção daquilo que funcionava bem 
ou do que era necessário alterar.
Depois criamos ainda um terceiro grupo 
de atividades que caso as condições sa-
nitárias permitissem (e até ao momento 
permitem), seriam feitas presencial-
mente, sem qualquer risco. No entanto, 
se as condições se alterarem passare-
mos de imediato essas atividades para 
o método remoto. O exemplo mais pa-
radigmático disto é a avaliação. Até 
à data de hoje, temos tudo preparado 
para ser feita presencialmente, que é o 
que está a acontecer. Se houver necessi-
dade, passará a ser feita remotamente, 
como já aconteceu nos últimos meses. 
Esse sistema de avaliação foi destacado 
num artigo da “Medical Education” 
como um exemplo de boas práticas 
internacionais.

PLANEAMENTO FLEXÍVEL
Ou seja, este não é um modelo perma-
nente nem rígido, pode alterar-se a qual-
quer momento, caso a necessidade as-
sim o exija. As condições sanitárias têm 
uma dinâmica própria e nós temos que 
responder e acompanhar. Nessa mesma 
linha de pensamento, montamos qua-
tro plano distintos para o ano letivo. O 
primeiro é o plano que consideramos o 
ideal e que é o que está em curso, e de-
pois temos outros planos em que o ní-
vel de exposição presencial dos alunos 
àquelas atividades que consideramos 
fundamentais serem feitas presencial-
mente vai sendo reduzido. Torna-se 
mais intenso e concentrado num espaço 
de tempo, portanto de menor exposição. 

Por exemplo, os estudantes que estão 
no “plano ideal”, estão todos os dias nos 
hospitais. O primeiro plano alternativo 
diz que só devem estar em dias alterna-
dos nos hospitais, mas em vez de esta-
rem 5 horas por dia, passam a estar 8 
horas. São quatro planos que estão mon-
tados para serem usados de acordo com 
a dinâmica da situação. Nesta altura 
está a ser aplicado o plano ideal, que ga-
rante uma exposição e interligação dos 
estudantes que consideramos a melhor.
Todos estes planos foram feitos em cola-
boração com os estudantes e as institui-
ções prestadoras de cuidados de saúde, 
sendo que estes hospitais tratam os es-
tudantes como qualquer outro médico. 
Privilegiam a igualdade e os alunos re-
cebem o mesmo tipo de tratamento, os 
mesmos equipamentos de proteção in-
dividual que qualquer médico que fre-
quente determinado serviço. Está a cor-
rer tudo bem, com a maior normalidade 
e entusiasmo. Foi assim que foi feito o 
planeamento do ano letivo. Ou seja, 
com muito detalhe, tentando antecipar 
as variáveis possíveis e tendo respostas 
preparadas para nos ajustarmos às alte-
rações que possam surgir. As expetati-
vas são as melhores, no sentido de que 
estamos conscientes que para já está 
tudo a decorrer dentro da normalidade, 
de que estamos, quer aqui na Escola de 
Medicina como nas instituições presta-
doras de cuidados de saúde, com tudo 
planeado ao detalhe. O que nos confere 
uma posição de maior segurança, que é 
reconfortante para todos”. 
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PRIVILEGIAR O ENSINO 
PRESENCIAL SEM 
COMPROMETER 
SEGURANÇA
HENRIQUE CYRNE DE CARVALHO 
:: Diretor do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar

“Pela promoção 
do espírito de 
pertença à sua 
nova casa”

“A preparação do ano letivo 
2020/2021 do Mestrado Integrado 

(MIM) do ICBAS iniciou-se ainda numa 
fase em que as recomendações das enti-
dades governamentais não eram conhe-
cidas e, apesar do clima de incerteza, fo-
ram constituídas reflexões, propostas, 
planeamento e execução de estratégias 
de adaptação à atual situação de pande-
mia, que nasceram dos contributos de 
grupos de trabalho de natureza decisó-
ria (designadamente a Comissão Mista 
ICBAS-CHUP), pedagógica (Conselho 
Pedagógico do ICBAS e Comissão Peda-



gógica ICBAS-CHUP), científica (consti-
tuída pelos órgãos de gestão e regências 
do MIM) e técnica. A principal pre-
missa que orientou o nosso trabalho foi 
encontrar formas de garantir o ensino 
o mais presencial possível, essencial à 
formação dos nossos estudantes, no res-
peito e estrito cumprimento das normas 
de segurança, na adaptação das metodo-
logias e dos espaços, no fornecimento de 
novas ferramentas de apoio ao ensino e 
de equipamento de proteção individual, 
na promoção da autovigilância dos sin-
tomas e na definição de um circuito de 
assistência médica especializada em 
caso de doença.

NOVOS ESPAÇOS
A capacidade dos espaços de ensino foi 
adequada às normas referentes à cons-
tituição de distanciamento físico, tendo 
sido criados novos espaços para garan-
tir o acolhimento presencial do máximo 
possível de estudantes, docentes e não 
docentes. Os espaços de ensino foram 
ainda equipados com dispositivos au-
diovisuais para transmissão das aulas, 
não só nas situações em que o número 
de alunos excede a capacidade das sa-
las (o que acontece essencialmente no 
ensino teórico), como também, e de 
forma transversal a todo o curso, nas si-
tuações em que os estudantes, por força 
da COVID-19, se encontrem impedidos 
de frequentar as aulas. Por outro lado, 
a planificação dos horários promoveu o 
seu desfasamento entre diferentes tur-
mas, a concentração da presença de es-
tudantes no mesmo local para diminuir 
o seu movimento entre aulas e a divisão 
de turmas ou criação de novas sempre 
que necessário. No ciclo clínico, o ensino 
decorrerá nos espaços do CHUP e hos-
pitais afiliados, no Centro Biomédico de 
Simulação e nas instalações do antigo 
ICBAS. Serão disponibilizados aos es-
tudantes os equipamentos de proteção 
individual necessários ao acesso e cir-
culação em ambiente hospitalar. O Cen-
tro Hospitalar Universitário do Porto 

disponibilizou a todos os estudantes do 
ICBAS, independentemente do ciclo de 
estudos que frequentem, que manifes-
tem sintomas nas instalações do ICBAS, 
um procedimento perante caso suspeito 
com acesso direto ao Serviço de Infe-
ciologia do CHUP, que permitirá uma 
deteção mais precoce de casos e, con-
sequentemente, um maior controlo de 
eventuais surtos.

NOVAS MEDIDAS
Consideramos prioritário o estabeleci-
mento de mecanismos de acolhimento 
dos novos estudantes que ingressarão 
no ICBAS no ano letivo 2020/2021, não 
só pelo reconhecimento do seu esforço 
num ano particularmente difícil para 
acederem aos ciclos de estudos que dese-
jam, mas também pela promoção do es-
pírito de pertença à sua nova casa. Num 
esforço conjunto do ICBAS e do CHUP, 
foi adquirida uma plataforma de doen-
tes virtuais que equipará cerca de 25 ser-
viços do CHUP com mesas interativas, 
permitindo a divisão das turmas do ciclo 
clínico do MIM em grupos não superio-
res a quatro estudantes, havendo deste 
modo o distanciamento físico necessário 
e, simultaneamente, um complemento 
formativo alicerçado em casos clínicos 
interativos.
A aquisição de um software de apoio ao 
estudo e preparação de aulas vai per-
mitir o treino do raciocínio clínico e, 
simultaneamente, conceder metodolo-
gias formativas inovadoras aos docen-
tes. O modelo de avaliação do 6.º ano foi 
reorganizado e será aplicado um exame 
final único de avaliação da componente 
teórica, não eliminatório, no modelo da 
Prova Nacional de Acesso à Formação 
Especializada, que terá o peso de 25% 
da classificação final de cada rotação 
(sendo os restantes 75% atribuídos à ava-
liação contínua da formação profissio-
nalizante de cada rotação). Está a ser 
promovida a construção de “monoblo-
cos” entre os edifícios 1 e 2 do Complexo 
ICBAS-FFUP, com 4 salas grandes e 3 
mais pequenas, que deverão permitir a 
realização de obras de requalificação do 
edifício antigo do ICBAS. Estas inter-
venções irão permitir o aumento da ca-
pacidade instalada referente ao espaço 
físico para as atividades letivas e não 
letivas. n
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Carlos Costa Gomes

Daniel 
Serrão 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Um saber assertivo e intuitivo que 
aborda muitas áreas entre a bioética 
e a ética médica, a antropologia, 
a sociedade, a cultura e a religião, 
entre outras”. É desta forma que 
o investigador de Bioética da 
Universidade Católica Portuguesa, 
Carlos Costa Gomes, caracteriza 
o trabalho de Daniel Serrão. Em 
entrevista à Nortemédico, revelou 
que o seu mais recente projeto já 
ultrapassou a fronteira nacional 
e são diversas as instituições e 
investigadores interessados neste 
trabalho pioneiro de investigação.
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SRNOM APOIA 
TRABALHO DE 
INVESTIGAÇÃO 
SOBRE O PAPEL DE 
DANIEL SERRÃO NA 
INTRODUÇÃO DA 
BIOÉTICA EM PORTUGAL

INVESTIGADOR DO INSTITUTO 
DE BIOÉTICA DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA PORTUGUESA 

“Um património 
infinito do 
saber da 
bioética e ética 
médica e uma 
incomensurável 
receita de 
humanidade” 
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A sala de estar da Casa Luz So-
riano, na SRNOM, tem sido o 
seu mais recente escritório. 

Em cima da mesa central, encontram-se 
centenas de documentos, divididos por 
várias temáticas, com o saber “imenso”, 
mas sempre “disperso”, de Daniel Ser-
rão. “Em cada texto seu, lemos também 
uma receita de humanidade”, conta-nos 
Carlos Costa Gomes, em entrevista à 
Nortemédico. Investigador do Instituto 
de Bioética e do CEGE (Centro de Estu-
dos em Gestão) da Universidade Cató-
lica Portuguesa e investigador principal 
do projeto “O contributo do pensamento 
de Daniel Serrão no âmbito da introdução 
da Bioética em Portugal”, iniciou este tra-
balho no final de 2018 e prevê continuar 
até 2022. “Fizemos uma recolha exaus-
tiva e já estamos a preparar a publicação 
do primeiro volume, com duas partes, 
de uma coleção de 3 obras. Esperamos 
que daqui nasça a Cátedra Daniel Ser-
rão para podermos continuar a estu-
dar este autor e outros que se destacam 
nesta área da bioética”, confessa Carlos 
Costa Gomes. 

(nortemédico) – Em que consiste concre-
tamente este projeto? 
(Carlos Costa Gomes) – O trabalho de in-
vestigação consiste, em primeiro lugar, 
em destacar o papel fundamental do 
Prof. Daniel Serrão como uma das re-
ferências gradas na introdução da bioé-
tica em Portugal (assim como outras 
personalidades, nomeadamente, Wal-
ter Osswald, Luís Archer e Jorge Bis-
caia) e do papel do autor, personalista e 
humanista, sem esquecer as suas raízes 
judaico-cristãs, na introdução da Bioé-
tica em Portugal. Consiste ainda em 
fazer uma análise aos textos originais 
que, em grande número, não estão pu-
blicados, compilar e construir o seu fio 
condutor de forma a poder evidenciar 
a importância da obra do autor. Neste 
contexto, considero que é um trabalho 
pioneiro, original em Portugal, por ser o 
primeiro trabalho de investigação cientí-
fica que visa demonstrar a originalidade 
de um pensamento aberto, onde é possí-
vel demonstrar as áreas de interesse do 
médico e do bioeticista portuense, que 
foi capaz de levar a Bioética portuguesa 
para a Europa, e trazer para Portugal o 
pensamento europeu da bioética. 

Qual é o principal objetivo?
Há com certeza um objetivo principal, 
mediado por objetivos específicos. Par-
tindo dos objetivos específicos, que são 
os que abrem caminhos para o que se 
considera ser o foco central deste pro-
jeto, que é a publicação de uma obra 
geral sobre o pensamento do autor em 
três grandes áreas: Bioética, Medicina 
e Religião e Cultura. Estas serão divi-
didas em 10 temáticas ou capítulos: 1) 
Ética em Geral, 2) Bioética, 3) Bioética 
e Início de Vida, 4) Bioética e Fim de 
Vida, 5) Bioética e Ética Médica, 6) Bioé-
tica e Ética na Investigação, 7) Bioética 

Primeiro trabalho de 
investigação científica 
que visa demonstrar a 

originalidade de um pensamento 
aberto, onde é possível demonstrar 
as áreas de interesse do médico 
e do bioeticista portuense, que 
foi capaz de levar a Bioética 
portuguesa para a Europa

e Neurociências, 8) Bioética 
e Ética do Envelhecimento, 
9) Bioética e Espiritualidade/
Religião; 10) Bioética e Polí-
ticas de Saúde. Pretende-se 
também desenhar, a partir do 
autor, o perfil do pensamento 
bioético português e da Bioé-
tica em Portugal e evidenciar 
a necessidade de integração 
do pensamento bioético de au-
tores portugueses numa uni-
dade curricular de bioética. 
Seja no ensino universitário 
pré e pós-graduado, como 
área do saber, no futuro das 
profissões (e mesmo no se-
cundário). É disso exemplo a 
criação da cátedra Daniel Ser-
rão. Outro objetivo passa por 
demonstrar a importância do 
pensamento bioético de Da-
niel Serrão no panorama in-
ternacional, principalmente 
nos países de língua oficial 
portuguesa, com forte ligação 
ao Brasil, mas sem descurar 
outros países como Espanha, 
onde Daniel Serrão dialogou 
com autores de referência e 
que serviram de mediadores 
para o seu pensamento.

Dada a sua dimensão, este 
projeto conta com a participa-
ção de vários intervenientes…
Sim. O projeto já não é só de 
âmbito nacional, mas inter-
nacional. Há investigadores 
integrados, com interesse na 
obra e pensamento de Daniel 
Serrão. No segundo semestre 

de 2018 e no primeiro semestre de 2019, 
tivemos entre nós um investigador do 
Rio de Janeiro (Brasil), o Professor Re-
nato Borges Neto. Docente da PUC-Rio, 
realizou um trabalhou de investigação 
sobre Bioética e Espiritualidade no pen-
samento de Daniel Serrão, que resultou 
na publicação da obra “Introdução à Es-
piritualidade e Personalismo Bioético 
em Daniel Serrão”, também apoiada 
pela SRNOM, escrita no âmbito de um 
Pós-Doutoramento que orientei, reali-
zado no Instituto de Bioética da UCP. 
Também é notório o interesse da Prof.ª 
Zeny Duarte, da Universidade Federal 



do Sul da Bahia (UFSB), Salvador, em 
trabalhar a memória, identidade e cul-
tura de médicos da Bahia e de Portugal, 
nomeadamente Daniel Serrão. Temos 
outras participações de Espanha, o Prof. 
José Francisco La Torre, da Universi-
dade Pontifícia Comillas, cujos resulta-
dos são diversas publicações de artigos 
na Revista Iberoamericana de Bioética 
sobre Bioética em Portugal. De referir 
também as publicações na revista “Cua-
dernos de Bioética”, da Associação Es-
panhola de Bioética, em colaboração o 
Prof. Luís Pastor. Portanto, o projeto já 
ultrapassou as fronteiras e hoje já na-
vega por outros países e investigado-
res, tal como era o desejo e a vontade do 
Prof. Daniel Serrão. Em Portugal, no 
elenco de investigadores, para além dos 
alunos de doutoramento em Bioética, 
que pretendem estudar o pensamento 
de autores portugueses, conta-se tam-
bém com outros investigadores associa-
dos da Escola Superior de Saúde Norte 
da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNor-
teCVP), assim como de manifestações 
de interesse de estudantes da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP).

Quais são as expetativas para o futuro? 
Muitas. A primeira é, com certeza, a pu-
blicação da obra e pensamento do Prof. 
Daniel Serrão, que é tão dispersa como 
densa, para que a mesma seja de alcance 
não só nacional, mas também interna-
cional. A segunda é a formalização da 
Cátedra Daniel Serrão, que conta com 
o apoio de ilustres personalidades da ci-
dade do Porto, do resto do país e do es-
trangeiro, que esperamos seja uma rea-
lidade a breve prazo. A terceira é que 
o pensamento bioético português e de 
autores portugueses seja lecionado nas 
unidades curriculares no ensino pré e 
pós-graduado, como já acontece no Dou-
toramento em Bioética do Instituto de 
Bioética da UCP. A quarta é a de que se 

abram portas ou janelas para podermos 
continuar a estudar e a investigar auto-
res portugueses de bioética, não apenas 
na sua perspetiva histórica, mas sobre-
tudo no legado que emprestaram e de-
ram ao pensamento bioético português, 
que parte da reflexão “ética e antropo-
lógica de origem judaico-cristã” para a 
estruturação de uma “bioética aplicada” 
às ciências da saúde em particular, mas 
com o desejo de encontrar os caminhos 
de uma “bioética global”  aplicada à vida 
em geral.

APOIO ESSENCIAL DE 
INSTITUIÇÕES E EMPRESAS
“Porém, será necessário destacar as en-
tidades que apoiam o projeto para que 
essas expetativas sejam, de facto, al-
cançadas: ao Instituto de Bioética da 
Universidade Católica Portuguesa, que 
aprovou o projeto, vendo nele um inte-
resse essencial para uma fundamen-
tação da bioética portuguesa; à Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos, na pessoa do seu presidente, Prof. 
António Araújo, que não só disponibili-
zou um gabinete de trabalho, como deu 
o apoio à edição de uma primeira obra 
de Introdução à Espiritualidade e Perso-
nalismo no Pensamento Bioético de Da-
niel Serrão; à Fundação Calouste Gul-
benkian, que o considerou relevante, no 
cenário português da bioética, apoiando 
significativamente este projeto do ponto 
vista financeiro; à Bial, que mostrou 
uma “simpatia especial”, vendo nele 
condições para levar mais longe o tra-
balho desenvolvido por Daniel Serrão, 
nomeadamente no que diz respeito à 
bioética e neurociências; à Fersil SA, 
organização empresarial com grande 
sentido de responsabilidade social, que 
tem estado ao lado do projeto desde o 
seu início; à Fundação Eng.º António 
de Almeida, que igualmente colaborou 
por considerar necessário e pertinente o 
trabalho sobre um portuense que levou 
a bioética e o nome da cidade e de Por-
tugal para a Europa; ao Hospital Casa de 
Saúde São Mateus, em Viseu, que consi-
derou apoiar o projeto tendo em conta a 
mais-valia do pensamento do autor para 
a prática clínica; e, por fim, ao Doutor 
Artur Santos Silva, que a título pessoal 
não poupou esforços para que o projeto 
pudesse ser uma realidade.” n
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O foco central 
deste projeto é a 
publicação de uma 

obra geral sobre o pensamento 
do autor em três grandes 
áreas: Bioética, Medicina e 
Religião e Cultura.
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simplista, regula as relações das pessoas na vida 
do dia a dia, a que se designa por Direito Civil. 

Normas essas que, tal como afirmou o Prof. 
António Agostinho Guedes, são o corolário do 
primeiro objetivo do Direito, o de resolver (e pre-
venir), antes de mais, conflitos entre pessoas se-
gundo um critério de justiça.

No âmbito do Direito, aparece-nos a Responsa-
bilidade Civil, como a parte que tem por fim pre-
venir que se provoquem danos patrimoniais e 
não patrimoniais às pessoas. Porém, sempre que 
alguém provoca um dano a outrem, fica obrigado 
a repor a situação que existia antes da provo-
cação do dano. No entanto, como a situação ex 
ante é impossível de ser reposta na maior parte 
dos casos, o legislador impõe então que se in-
demnize o lesado com determinada quantia em 
dinheiro. Poderemos assim dizer que o instituto 
da responsabilidade civil tem por finalidade pre-
venir ou ressarcir os danos causados por outrem 
por um facto, ilícito, com culpa, em que existe um 
nexo de causalidade entre o dano e o facto.

Aqui chegados, cabe perguntar, se a nomencla-
tura de “Direito Médico” é o título mais assertivo 
para os danos causados aos doentes, já que os 
mesmos podem advir de várias fontes, como 
de outros agentes de saúde ou até pelo próprio 
órgão de prestação de serviços, não estando es-
tritamente ligados ao médico.  

É óbvio que não é o melhor título1. Tanto assim 
é que, contrariamente ao que frequentemente 
se propala, o médico não está numa relação de 
hierarquia com os enfermeiros, nem com os 
técnicos e auxiliares de ação médica, mas todos 

A Responsabilidade Civil Médica – 
necessidade de legislação específica

vivenciam o mesmo fim: a melhor prestação 
de cuidados de saúde aos doentes vs utentes, 
tendo como denominador comum de atuação o 
princípio da confiança.

Contudo, sempre que existe um litígio entre um 
doente e um médico, a doutrina e a jurispru-
dência têm distinguido várias situações: se o 
médico (geralmente cirurgião) escolhe a equipe 
de colaboradores, o cirurgião é responsável 
solidário pelos atos praticados pelos seus cola-
boradores, quer se esteja no âmbito da Respon-
sabilidade Civil Extracontratual ou Contratual; 
caso não seja ele a escolher a equipa, mas im-
posta pela instituição de prestação de cuidados 
médicos, a responsabilidade é conjunta, isto é, 
cada um indemniza na proporção do seu grau 
de culpa.

Independentemente de quem paga e como 
paga a indemnização, existem duas modali-
dades de responsabilidade civil que se aplicam 
em casos de litígios com os médicos no exercício 
da sua profissão: extracontratual e contratual.

Qual a diferença?

A Responsabilidade Civil Contratual, como o 
próprio nome indica, é invocada quando uma 
das partes não cumpriu ou cumpriu defeituosa-
mente o contrato, causando um dano, com culpa 
e em que existe um nexo de causalidade entre 
o incumprimento e o dano provocado ao lesado.

A Responsabilidade Civil Extracontratual, 
também denominada de Aquiliana ou Delitual, 
aplica-se aos casos em que, nas relações entre 
duas ou mais partes, existe a violação de um di-
reito absoluto de uma pessoa, isto é, um direito 

H odiernamente, a Responsabiliza-
ção Civil dos médicos tem tido um 
crescimento exponencial desde o 

início deste século, com sentenças e acór-
dãos que nem sempre são de aplaudir, por 
uma errada subsunção dos factos ao Di-
reito. Isto acontece por três ordens de ra-
zão: primeiro, porque os juristas (Juízes e 
Advogados) regra geral, não sabem Medi-
cina; segundo, porque os Médicos não sa-
bem Direito e, por último, porque os doen-
tes são cada mais conhecedores dos seus 
direitos, associado à falta de confiança na 
relação médico-doente que se tem vindo 
a cultivar na sociedade e que tem levado a 
que os pacientes não se coíbam de deman-
dar os médicos em juízo. 

António Santa Comba
CIRURGIÃO PLÁSTICO, ADVOGADO 
asantacomba@gmail.com

Ora, partindo do pressuposto que quem exerce 
Medicina está ao serviço do Outro, pautado por 
princípios éticos subjacentes em valores morais 
de uma determinada sociedade e essa socie-
dade está a sofrer fortes alterações, urge que a 
legislação acompanhe essas mutações e res-
palde o exercício da Medicina na sua verdadeira 
amplitude, sob pena de tornar a prática médica 
numa ação meramente defensiva, por falta de 
confiança de ambas as partes. 

Qualquer sociedade rege-se por um conjunto de 
normas que determinam os direitos e deveres 
das pessoas, dos seus bens e das relações entre 
elas no âmbito privado, ou seja, de uma forma 



que tem como contrapartida um dever geral de 
respeito pelo direito de todas as outras pessoas. 
Estes direitos absolutos são, entre outros, os di-
reitos de personalidade: o direito à integridade 
física, à autonomia, ao bom nome, etc. Ora, para 
que alguém seja demandado em Tribunal sob 
este instituto jurídico, têm de se verificar cinco 
pressupostos cumulativamente:

1. Haver um ato / facto provocado por alguém 
identificado;

2. Este ato ou facto ser ilícito, ou seja, contrário à 
lei, usos e costumes;

3. Ter sido praticado com culpa;
4. Ter havido um dano;
5. Haver nexo de causalidade entre o ato / facto 

e o dano.

Estes pressupostos aplicam-se quer aos casos 
de Direito Privado quer de Direito Público. Porém, 
nesta última situação, em que está em causa 
uma relação entre um privado e um ente público, 
tem uma legislação própria – a Lei da Responsa-
bilidade Civil Extracontratual do Estado, prevista 
na Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. Nos 
casos em que se aplicam as normas do Direito 
Privado, aplicam-se as normas do Código Civil 
que entrou em vigor em 1967 e que pouca ou 
nenhuma alteração sofreu, desde então, relati-
vamente a esta matéria.

Porém, não é despicienda a diferença entre os 
dois regimes de Responsabilidade Civil Extra-
contratual, de Direito Público e de Direito Pri-
vado. Assim, as principais diferenças entre estes 
regimes, para além da verificação dos cinco pres-
supostos da Responsabilidade Civil, são:

1. Os agentes do Estado que provocaram um 
dano no exercício das suas funções não res-
pondem por culpa leve2, só podendo ser de-
mandados em juízo por culpa grave; enquanto 
em Direito Privado respondem quando esteja 
em causa qualquer grau de culpa3.

2. No caso da Responsabilidade Civil Extracon-
tratual do Estado, o órgão pode ser responsabi-
lizado por mau funcionamento do serviço.

Relativamente ao prazo de prescrição e ao ónus 
da prova, é idêntico para ambos os regimes da 
Responsabilidade Civil Extracontratual, a saber:

 1 - O prazo de prescrição é de três anos.

 2 - Quanto ao ónus da prova4, cabe ao lesado 
(Autor da ação) fazer prova de todos os pressu-
postos da Responsabilidade Civil Extracontratual. 
Porém, como estamos perante uma situação em 
que o lesado/utente tem muita dificuldade em 
fazer a prova de má prática médica, a doutrina e 
a jurisprudência tem aceite, partindo do princípio 
legal de que a apreciação da prova depende da 

livre convicção do Juiz, julgar suficiente uma 
prova que, noutra situação não o seria, em vir-
tude de considerarem que estamos perante a 
chamada prova diabólica.
Para além das menores exigências na prova de 
um facto, a jurisprudência tem recorrido a exce-
ções legais e doutrinais de inversão do ónus da 
prova, cabendo, nestas circunstâncias, ao mé-
dico o ónus de provar que o dano ocorrido não 
decorreu de culpa sua. Assim, são exemplos 
jurisprudenciais e doutrinais desta situação de 
inversão do ónus da prova:

a) Quando o médico tornou impossível ou 
onerou a prova, por exemplo, por ter destruído 
ou inviabilizado o acesso ao processo clínico do 
utente; 

b) Quando os Réus (médicos) não colaborarem 
na junção de documentos ao processo, quando 
requerido pelo Autor (utente)5; 

c) O facto de algumas atividades médicas 
serem consideradas como atividades peri-
gosas6; sendo exemplos jurisprudenciais e/ou 
doutrinais: 

i. Transfusões de sangue;
ii. Operações cirúrgicas que envolvam a aber-
tura do abdómen;
iii. Casos em que o médico utilizou aparelhos 
ou máquinas que exigem um manusea-
mento cuidado e atento;
iv. Tratamentos de radioterapia, ondas 
curtas, transplantação de órgãos, utilização 
de Ressonância magnética nuclear, de he-
modiálise, de incubadoras.

d) Quando os médicos estão sujeitos a uma 
obrigação de resultados7 (figura criada pela dou-
trina) e que tem sido aplicada a casos de cirurgia 
estética (não unanimemente), vasectomia, la-
queação tubar, intervenções simples8 (v.g. exé-
rese de quisto sebáceo, apendicite), a maioria 
das análises clínicas assim como a exames de 
anatomopatologia.

Como se pode deduzir, estas posições doutrinais 
apanharam de surpresa os Réus, quando foram 
aplicados pela primeira vez pelos tribunais, 
tendo-lhes dificultado a defesa. No momento 
atual, esta passa por conhecimentos bem con-
solidados a este respeito.

Defesa esta que passa, ab initio, pela realização 
da CONTESTAÇÃO, contrariando a AÇÃO, pro-
vando, se for esse o caso, que a conduta do mé-
dico foi lícita, ou seja, que os danos que o lesado 
sofreu não foram consequência da violação das 
leges artis ou da não obtenção, ou obtenção de-
ficiente de um consentimento informado livre e 
esclarecido.

Relativamente a este último, muito se tem es-
crito quanto ao que informar e quanto informar, 
ficando-se sempre por conceitos indetermi-
nados, sendo aceite que não se pode informar 
tudo, mas que, nas cirurgias sem fins curativos 
como a cirurgia estética, existe uma unanimi-
dade de princípio de que se deve prestar infor-
mações o mais pormenorizadamente possível. 
Por outro lado, tem-se levantado o problema da 
prova do que foi informado ao utente, havendo 
muitos destes que alegam que assinaram o 
consentimento informado “em branco”. Assi-
nado em “branco” e posteriormente preenchido 
pelo médico é, por si só, um ato ilícito. No entanto, 
se atentarmos na minuta de consentimento in-
formado promovido pela DGS, o primeiro campo 
tanto pode ser preenchido pelo médico como 
pelo doente. Eu diria que se fosse preenchido 
pelo doente seria a prova inequívoca de que 
estava devidamente esclarecido, mesmo que 
preenchido com termos comuns9.

Independentemente de quem o preencha, 
põe-se a questão: a informação das complica-
ções de um ato médico10 são suficientes para 
“proteger” o médico, caso alguma delas ocorra e 
provoque um dano ao utente? A doutrina e a ju-
risprudência têm dito que não, pois, o jurista pre-
tende saber se aquela complicação se deveu a 
falta de perícia, de imprudência, de competência 
ou negligência, ou simplesmente a um caso for-
tuito ou de força maior. O caso fortuito assenta na 
ideia da imprevisibilidade (podendo prevenir-se o 
dano se tivesse sido previsto) e o outro, na ideia 
de inevitabilidade (“acontecimento natural ou 
ação humana que, embora previsível ou até pre-
venido, não se pôde evitar, nem em si mesmo 
nem as suas consequências)11. Dou-vos como 
exemplo os múltiplos acórdãos que condenaram 
os médicos por perfurações do cólon ocorridas 
durante a realização de colonoscopias. Embora 
pessoalmente discorde da fundamentação ju-
rídica utilizada pelos nossos tribunais, que não 
chamarei à colação por não ser o objeto desta 
publicação. Contudo, não deixarei de abordar o 
que se passou e passa em França, relativamente 
a esta matéria. Neste país, os Juízes também têm 
condenado os médicos por estas complicações, 
mas têm fundamentado as suas decisões ale-
gando que as mesmas são uma consequência 
da violação das leges artis devido a imperícia, 
imprudência, falta de competência ou negli-
gência do médico, dado tratar-se de um exame 
de rastreio, sem patologia. Contudo, aceitam 
esta complicação como causa de exculpação 
da ilicitude se ela ocorreu num sítio onde foi rela-
tada qualquer patologia, como por exemplo um 
divertículo, exigindo, contudo, que a perfuração 
corresponda à localização daquele.
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Deste modo, os juristas não aceitam a simples 
informação de que uma complicação pode 
ocorrer numa determinada percentagem de 
casos, mas antes, pretendem saber dentro 
desta percentagem, qual o número de casos 
se devem a ilicitude da conduta do médico ou a 
um caso fortuito ou de força maior, tal como se 
pode ler no Curso do CEJ, “não constitui causa de 
exculpação a demonstração singela de que, na 
sequência de um determinado tipo de cirurgia, 
ocorre uma franja de casos (por exemplo, 5%) 
em que se produzem determinadas sequelas ao 
paciente (percentagem racional de risco típico). A 
estatística em causa nada esclarece sobre a pro-
porção que, dentro dessa percentagem de risco, 
deve ser imputável a uma deficiente aplicação da 
técnica cirúrgica. Caberá sempre apurar a causa 
efetiva de tais sequelas.”12

O raciocínio jurídico é plenamente válido e atual 
em pretender saber quais os motivos que deter-
minaram uma complicação que provocou danos 
a um doente. Nestes termos, a defesa do mé-
dico escuda-se na narrativa dos procedimentos 
e dificuldades sentidas ou ocorridas durante o 
mesmo, quer no que respeita a problemas pes-
soais, técnicos, quer a defeitos do material utili-
zado, bem como se foram empregues todos os 
meios de verificação de que o procedimento foi 
corretamente executado, de acordo com o es-
tado da arte daquele momento.

Nestes termos, o processo clínico poderá ser a 
melhor defesa do médico. Este documento, que 
é propriedade do utente é, ou deveria ser, a prin-
cipal fonte de condenação ou de defesa do mé-
dico, tudo dependendo da quantidade e da qua-
lidade de informação nele inscrita. Como dizem 
os anglo-saxónicos “good files, good defense” 
e “no files, no defense”. No momento atual, em 
que a maioria dos processos clínicos são eletró-
nicos, estes deveriam ser considerados como 
documentos autênticos, desde que fosse garan-
tida a inviolabilidade do sistema, pois é um docu-
mento exarado por um médico que deveria ser 
equiparado a uma autoridade pública de saúde 
em razão da matéria e do lugar. Deste modo, 
o processo clínico constituiria uma prova plena 
dos factos nele inscritos, não estando sujeito à 
livre apreciação do julgador. Não quer isto dizer 
que os processos não tenham de ser individuali-
zados, de conterem toda uma informação clínica 
coerente e verdadeira referente ao doente e, in-
clusive, deverem conter o fundamento de todas 
as decisões tomadas (se se pede um exame au-
xiliar de diagnóstico deveria estar consignado no 
processo o que é que se pretende saber através 
dele tendo em conta o exame físico e as queixas 
do doente). Deste modo, evitar-se-ia a medicina 

defensiva, que tão perniciosa é para o doente 
como para a economia nacional; deste modo, o 
conteúdo do processo clínico passaria a constituir 
uma fonte de defesa ou de condenação do mé-
dico, pois o que se pretende não é a impunidade 
a todo o custo, mas a Justiça acima de tudo.

Para além da ilicitude, tem de haver culpa do 
médico. Ora, a ilicitude de um ato anda de mãos 
dadas com a culpa em Direto Civil Médico. Pois, 
a culpa é, por definição, a censura ético-jurídica 
de um comportamento. Esta avalia-se, em abs-
trato, de acordo com o padrão de um médico da 
mesma especialidade, médio, zeloso e diligente, 
ou seja, através do comportamento do diligent 
doctor. Se este assumisse a mesma conduta 
que o médico sob sindicância, considerar-se-ia, 
então, que não agiu com culpa. Assim, tanto a 
ilicitude como a culpa têm a ver com o cumpri-
mento das leges artis de acordo com o estado da 
ciência naquele momento.13

Será que quando o dano sofrido pelo utente é 
grave, não deveria o lesado ser compensado 
através de um regime de responsabilidade civil 
objetiva (independente da culpa)? 

Isto não acontece no nosso ordenamento ju-
rídico, no entanto, parece-me que deveria ser 
esse o caminho a seguir, impondo-se ao legis-
lador criar normas nesse sentido. De resto, não é 
uma inovação minha, mas sim o que se passou 
e passa em alguns países europeus e na Nova 
Zelândia, há já duas décadas: sempre que um 
utente sai em pior estado do que entrou, pode 
beneficiar de uma compensação pecuniária 
suportada por um Fundo constituído pela par-
ticipação do Orçamento do Estado, de Compa-
nhias de Seguros e até de receitas provenientes 
de hospitais públicos e privados. É o sistema de 
Responsabilidade Civil no fault que estes países 
aplicam, por exemplo, no caso de infeções noso-
comiais e das complicações relacionadas com a 
vacinação obrigatória, entre outras. Há, portanto, 
uma socialização do risco. Nestes casos, o mé-
dico não é demandado civilmente, mas está su-
jeito a Responsabilidade disciplinar e penal.

De salientar que o Regime Jurídico no fault é 
diferente do estabelecido no regime da Res-
ponsabilidade Civil Extracontratual do Estado 
que indemniza o lesado (utente) nas situações 
de dano anónimo (sem identificação do agente 
que provocou o dano), por mau funcionamento 
do serviço.

Quanto ao nexo de causalidade entre o facto e 
o dano, não direi nada, atendendo às múltiplas 
teorias da causalidade adequada, sendo quase 
suficiente o conceito comum sobre o mesmo 
para o seu entendimento.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
CONTRATUAL DOS MÉDICOS

A Responsabilidade civil contratual dos mé-
dicos foi estabelecida por via jurisprudencial em 
França14, em 1927, tendo sido desenvolvida, em 
Portugal, por Moitinho de Almeida15, em 1972 
tendo estes conceitos jurídicos sido aplicados, 
pela primeira vez em Portugal, num acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa de 19-04-2005. 

É jurisprudência assente que os médicos no 
exercício da sua profissão em regime liberal 
estão sujeitos a esta modalidade de responsa-
bilidade civil, tal como se pode ler no sumário 
daquele acórdão, “3. A responsabilidade civil 
médica admite ambas as formas de responsa-
bilidade, pois o mesmo facto poderá, ao mesmo 
tempo, representar a violação de um contrato e 
um facto ilícito extracontratual. (…) 7. Em regra, 
a relação entre o médico de clínica privada e o 
doente que o procura configura uma relação 
contratual, um contrato de prestação de serviços, 
ou um contrato médico, pelo que lhe serão apli-
cáveis as regras da responsabilidade contratual. 
(…) 9. Na maior parte dos casos, a responsabili-
dade do médico, exercendo clínica em regime de 
profissão liberal, é de natureza contratual, sendo 
tal obrigação de meios e não de resultados.”

Relativamente a estas últimas figuras jurídicas, 
de “obrigação de meios ou de resultados”16, 
também com origem em França (Demogue, 
1936), já abordadas sucintamente acima, não 
têm uma aceitação unânime pela doutrina e ju-
risprudência, podendo até dizer-se que existe 
algum livre arbítrio na sua aplicação. Assim, a 
regra é a de que o exercício da Medicina curativa 
deve ser considerado como uma obrigação de 
meios, enquanto outras especialidades médicas 
não curativas estão sujeitas a uma obrigação de 
resultado. Contudo, relativamente à cirurgia com 
finalidades estéticas, foi criado pelo Juiz Conse-
lheiro Pires da Rosa a figura de quase resultado. 
Pelo exposto, podemo-nos aperceber da con-
fusão que reina na aplicação destes conceitos 
jurídicos ao exercício de determinados atos mé-
dicos. Contudo, o que importa reter é que esta 
distinção releva para o ónus da prova da culpa. 
Deste modo, sempre que o ato médico for quali-
ficado como uma obrigação de resultados existe 
uma inversão do ónus da prova da culpa, ou seja, 
passa a ser o Réu que tem de provar que o dano 
ocorrido não decorreu de culpa sua, isto é, que 
não violou as leges artis e que, portanto, esse 
dano ocorreria também às mãos do diligente 
doctor.

Está, assim, assente pela doutrina e jurispru-
dência, que, no exercício da medicina privada, 



entre o médico e o doente se estabelece um 
contrato de prestação de serviços, sobretudo, 
quando o doente escolhe o médico.17 Forma-se 
então um contrato que, de acordo com Espe-
rança Pina, se trata de um “contrato consensual, 
marcadamente pessoal, de execução conti-
nuada, em regra sinalagmático e onerosos e 
sempre suscetível de rescisão”18. Embora seja 
uma qualificação jurídica muito técnica, penso 
que será facilmente percetível. O que a maioria 
dos médicos não sabe é que entre o médico, en-
quanto profissional liberal, estabelece um con-
trato com o doente!

Portanto, face a um dano causado a um doente, 
o médico pode ser demandado ou por via extra-
contratual por violação de um direito absoluto ou 
por incumprimento ou cumprimento defeituoso 
do contrato, sendo o lesado que opta por uma 
ou outra das modalidades. Uma vez que a res-
ponsabilidade contratual é a mais vantajosa para 
o lesado é através deste instituto jurídico que 
os médicos são demandados em tribunal. Esta 
vantagem advém de duas características legais 
desta modalidade: a primeira, é a de que existe 
uma presunção de culpa do médico, sendo este 
obrigado, na sua defesa, a ilidir esta presunção; 
a segunda, diz respeito a um prazo de prescrição 
ordinário de 20 anos.

Relativamente à presunção de culpa, cumpre 
dizer que existe uma inversão do ónus da prova 
da culpa, mas já na Responsabilidade extracon-
tratual, os juristas aplicaram várias exceções 
para inverterem o ónus da prova da culpa. Isto 
acontece, por não haver lei habilitante e pela difi-
culdade que juízes sentem em julgar matéria tão 
específica e que não dominam. São exemplos 
destas exceções, quando consideram a atividade 
médica como um ato perigoso (que é de facto) 
ou de estarem obrigados a um dever especial de 
proteção de outrem.

Ora, esta dificuldade técnica podia e pode ser 
ultrapassada pelo mecanismo legal de auxílio 
de um médico ao juiz, assim como às partes em 
litígio, que em vez de ser um procedimento pro-
cessual facultativo deveria ser obrigatório.

DISCUSSÃO
Em caso de ocorrer um dano num doente num 
hospital público o médico só pode ser deman-
dado em Tribunal Administrativo por culpa grave, 
o hospital responderá civilmente pelos atos pra-
ticados pelos seus agentes com culpa leve assim 
como pelo mau funcionamento do serviço. O 
ónus da prova de todos os pressupostos da Res-
ponsabilidade Civil recai no Autor da Ação, salvo 

as exceções criadas pela Doutrina e Jurispru-
dência quanto à culpa (mas com aceitação jurí-
dica unânime), quando a medicina é considerada 
uma atividade perigosa, quando alguém está 
obrigado a uma vigilância especial de outrem 
ou quando estamos perante uma obrigação de 
resultados. O prazo de prescrição da ação é de 3 
anos. É este o regime de Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado. 

Caso o dano ocorra no exercício da medicina 
privada vários cenários se poderão colocar que 
de uma forma muito resumida serão: quando 
o médico não é escolhido pelo doente, mas é o 
que está disponível para o tratar num hospital 
privado, podem estabelecer-se duas ordens de 
responsabilização pelos danos que um doente 
sofreu: 

• o hospital privado incorre em responsabili-
dade contratual; 

•  o médico incorre em responsabilidade extra-
contratual. 

Portanto, no caso do hospital ser demandado 
em juízo, há presunção de culpa, cabendo-lhe 
provar que o dano não decorreu de culpa sua 
nem do seu auxiliar (médico);  a prova dos res-
tantes pressupostos da Responsabilidade civil 
recai sobre o lesado (doente). Neste cenário, o 
hospital privado está sujeito a um prazo de pres-
crição de 20 anos, enquanto para o médico este 
prazo é de 3 anos. 

No cenário em que o doente escolhe o médico 
num hospital privado, a jurisprudência tem apli-
cado o regime da Responsabilidade civil contra-
tual, com as características atrás descritas para a 
responsabilização do hospital.

Num Estado democrático, que se deve pautar 
pela unicidade das normas e consequente-
mente pela unicidade de aplicação do Direito, 
não é admissível que um médico possa estar 
sujeito a três regimes de Responsabilidade Civil, 
para além de ser sujeito a uma obrigação de 
meios ou de resultados, de aplicação errónea 
pelos juristas, já que, quanto a estas últimas, 
haverá sempre uma obrigação de resultados 
na execução de determinados atos, com a uti-
lização dos melhores meios disponíveis num 
dado momento.

Esta situação apenas tem contribuindo para a 
não existência de segurança e de certeza jurí-
dica que deve ser buscada incessantemente 
para que se alcance o bem supremo da Justiça.

Porém, o nosso legislador não tem acompa-
nhado a evolução das relações médico-doente 
de uma forma holística, nem a evolução da 
ciência médica, não tendo criado ainda uma 

legislação específica sobre responsabilidade 
civil médica, como já fizeram muitos países do 
mundo, quer sejam estes desenvolvidos ou em 
desenvolvimento, há já dezenas de anos. Foi 
o que aconteceu em alguns países europeus 
como a França, Bélgica e Suécia, que legislaram 
sobre a Responsabilização civil dos médicos 
de modo a proteger os doentes dos médicos 
negligentes e simultaneamente não expor os 
médicos em casos de danos sem culpa ou culpa 
leve, trazendo segurança e certeza jurídica ao or-
denamento jurídico. 

Como exemplo paradigmático, cito o regime jurí-
dico da Responsabilidade civil médica de França, 
país onde tiveram origem as figuras jurídicas 
controversas da responsabilidade civil contra-
tual dos médicos e a das obrigações de meios 
e de resultados. Assim, a partir dos finais do ano 
de 2001, a Responsabilidade dos Médicos, neste 
país, passou a ser uma responsabilidade legal, 
com a entrada em vigor da “loi  2002-303 du 
4 mars 2002”. De acordo com este diploma, as 
obrigações dos médicos estão completamente 
definidas por lei, de tal modo que o fundamento 
para a responsabilidade civil contratual dos mé-
dicos, anteriormente estabelecida, é agora arti-
ficial. O conteúdo destas obrigações legais não 
difere daqueles que foram estabelecidos pela 
jurisprudência, apesar da perspetiva atual ser a 
de um direito de uma pessoa doente. Contudo, 
estas obrigações estão previstas com uma 
formulação mais técnica, em virtude da qual 
todas as pessoas têm o direito aos cuidados de 
saúde mais adequados e de beneficiar das te-
rapêuticas cuja eficácia seja reconhecida e que 
garantam a melhor segurança da saúde, tendo 
em conta os conhecimentos médicos de eficácia 
comprovada19. 

Deste modo, mantiveram por regra, um regime 
de responsabilidade civil subjetivo, baseado na 
“fault”20; definiram a quem incumbe o ónus da 
prova; enalteceram/fortaleceram o direito à 
informação e ao consentimento informado do 
doente; estabeleceram que a ilicitude, ou seja, 
a prova de que houve um erro médico é, por 
regra, determinada por peritos médicos. O com-
portamento do médico é assim apreciado quer 
quanto ao respeito das leis e usos em vigor, quer 
em relação aos dados científicos conhecidos no 
momento do ato médico, assim como, relativa-
mente à demonstração de imprudência, negli-
gência ou imperícia.

Por outro lado, uniformizaram o prazo de pres-
crição legal em 10 anos, contado a partir do mo-
mento da consolidação das lesões do doente 
adulto. 
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1. Por uma questão prática continuarei a usar este 
tipo de nomenclatura ao longo do texto

2. Artigo 7º, nº1 da Lei n.º 67/2007
3. Artigo 483º, n.º 1 do Código Civil
4. Por ónus da prova entende-se o comportamento que 

se deve adotar para obter uma vantagem ou evitar 
uma desvantagem. O perigo desta inversão do ónus da 
prova advém de o Réu (médico) não contestar na ação 
de acordo com o exigido na lei, sendo uma surpresa, 
sobretudo, as primeiras decisões / deliberações judiciais.

5. Artigos 427º e 417º, n.º 2 do Código do Processo Civil
6. Artigo 492º, n.º 2 do Código Civil
7. Diz a doutrina e jurisprudência que os médicos com 

finalidade curativa estão sujeitos a uma obrigação de meios, 
isto é, apesar de não poderem garantir a cura dos doentes 
são obrigados a lançar mão de todos os meios disponíveis 
naquele momento, para diagnosticar e tratar os doentes; 
nas obrigações de resultado os médicos são obrigados a 
obter um resultado certo. A distinção entre estas figuras 
jurídicas relevam em termos de avaliação do ónus de provar 
a culpa: na obrigação de resultados, há uma inversão do 
ónus, cabendo ao médico provar que o dano não decorreu 
de culpa sua. Nota: nas obrigações de meios, também 
existem passos intermédios, sobretudo, em procedimentos 
cirúrgicos que também estão sujeitos a uma obrigação 
de resultados, nomeadamente, na realização de uma 
anastomose de vísceras ou de um vaso. Estes conceitos 
foram importados da jurisprudência francesa do século XX.

8. Nota: são exemplos da doutrina e da jurisprudência, 
não estou a fazer qualquer reflexão sobre se 
estou de acordo ou não, enquanto médico.

9. Opinião pessoal, não abordada ou, eventualmente, 
muito pouca abordada pela jurisprudência e doutrina.

10. Note-se que não existe uma definição legal de ato 
médico. A definição deste ato em Regulamento da Ordem 
dos Médicos apenas vale internamente para efeito de 
Responsabilidade Disciplinar, podendo, contudo, ser 
utilizado para fundamentar uma decisão jurídica.

11. In Curso Complementar de Direito da 
Saúde: responsabilidade civil, penal e 
profissional, CEJ, 2013, pp. 488

12. Idem
13. Estes conceitos de ilicitude e de culpa correspondem ao 

único conceito de “fault” no ordenamento jurídico francês.
14. Arret de La Court de Cassation du 6 avril 1927.
15. Moitinho de Almeida “A responsabilidade civil do médico 

e o seu seguro”, Scientia Juridica (1972) 327 ss.
16. Sobre obrigação de meios e de resultados será 

brevemente feita uma análise crítica sobre os mesmos.
17. No sector privado, os médicos tanto podem ser 

demandados em tribunal por factos atinentes à 
Responsabilidade Civil Contratual como Extracontratual, 
mas dado tratar-se de um aspeto técnico jurídico 
importante e complexo, não o abordarei aqui.

18. Esperança Pina, A Responsabilidade 
dos Médicos, pp. 92-93.

19. Tradução livre do artigo L. 1110-5 do 
Code de la santé publique.

20. Não existe uma tradução simples para o termo fault, tendo 
este um duplo significado de culpa e ilicitude, que, como já 
abordei atrás, são dois termos que no nosso ordenamento 
jurídico andam de mãos juntas, atendendo ao modo legal 
de como se faz a prova de culpa, ou seja, de uma forma 
abstrata tendo em conta o padrão do diligente doctor.

21. Criou as CRCI – Commission régionale 
de conciliation et d’indemnisation

22. Artigo L 1142-1 II Code de la Santé Publique 
23. Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto n

No entanto, o legislador francês foi mais longe 
na sua pretensão de construir uma sociedade 
mais justa, criando comissões  que dão pare-
ceres técnicos independentes e gratuitos às ví-
timas sobre o evento adverso que consideram 
ter sofrido. Estes tanto podem servir como meio 
de conciliação das partes, como de fundamento 
para uma ação judicial contra o médico ou contra 
o hospital, facilitando, deste modo, o acesso à 
justiça. Podem recorrer a estes CRCI através de 
um preenchimento de um formulário on line e 
envio do processo clínico, numa das seguintes 
situações:

• Um período de Incapacidade Temporária Total 
(ITT) de pelo menos 6 meses nos últimos 
doze meses; ou

• Um período de Incapacidade Temporária Par-
cial (ITP) de pelo menos 50% durante pelo 
menos 6 meses nos últimos 12 meses; ou

• Uma taxa de Incapacidade Permanente Par-
cial de pelo menos 24%; ou

• Uma Incapacidade de retomar a atividade 
profissional exercida antes do acidente mé-
dico; ou

• Perturbações graves nas condições de vida.

Mas foram mais longe no seu compromisso so-
cial, ao criar um sistema de Responsabilidade 
Civil Objetiva, isto é, sem a existência de culpa, 
a aplicar em casos muito restritos. Este regime 
contribui para a paz social, porque em casos de 
certos danos em que não se consegue identi-
ficar quem foi o agente causador do dano e, em 
situações de danos graves, o lesado (doente) 
é sempre ressarcido pelos danos que sofreu. 
Assim, em França, foi implementado um dispo-
sitivo de solidariedade nacional na ausência de 
“fault”22 que substitui a responsabilidade. Este 
aplica-se quando se verificam determinadas 
condições, nomeadamente, o ato em questão 
está diretamente relacionado com atos de pre-
venção, de diagnóstico ou de assistência, com 
consequências danosas para o doente em re-
lação ao seu estado de saúde, que é de natu-
reza grave quando avaliado em relação à perda 
de capacidade funcional e interferência na vida 
profissional e pessoal, tendo em conta a taxa de 
incapacidade permanente ou a duração da inca-
pacidade temporária para o trabalho.

Como se pode constatar, o regime da Respon-
sabilidade Civil Médica Contratual foi proscrito 
em França, assim como em outros países, por se 
tratar de um regime altamente penalizador para 
os médicos, nomeadamente no que diz respeito 
ao prazo de prescrição de 20 anos e, quanto à in-
versão do ónus da prova da culpa. Relativamente 
a este último, atendendo a que se trata de uma 

prova diabólica para o doente, a mesma tem de 
ser ultrapassada através de relatórios  de perícias 
por experts médicos, independentes, especifica-
mente designados para o efeito.

No entanto, ainda relativamente à Responsabili-
dade Civil Contratual dos Médicos, atendendo ao 
desconhecimento da maioria dos médicos sobre 
as teorias do Negócio Jurídico previsto no Código 
Civil, já que nada está expressamente previsto na 
lei (pelo que é uma construção analógica), acres-
cida do facto de se tratar de um contrato com-
plexo, como descrito pelas características apon-
tadas, o mesmo deveria ser realizado por um 
Advogado… Trata de uma redução ao absurdo, 
com uma interpretação estritamente literal da 
lei, mas que de acordo com a alínea a) do n.º 6 do 
artigo 1º da lei dos atos próprios dos Advogados 
e dos Solicitadores23 são atos próprios destes “a 
elaboração de contratos e a prática de atos pre-
paratórios tendentes à constituição, alteração ou 
extinção de negócios jurídicos, designadamente 
os praticados junto de conservatórias e cartórios 
notariais”. Note-se que, para quem não está ha-
bituado à nomenclatura jurídica, o “designada-
mente” refere-se a uma descrição meramente 
exemplificativa. Por outro lado, quem violar o dis-
posto no artigo 1º da referida lei, comete o crime 
de procuradoria ilícita nos termos do artigo 7º.

Com este raciocínio silogístico e paradoxal (desa-
fiando a lógica e o senso comum) o autor apenas 
pretende pôr em causa a unicidade do ordena-
mento jurídico português e a necessidade de 
legislação específica.

CONCLUSÃO
A Responsabilidade Civil Médica aplicada nos Tri-
bunais Portugueses tem dois regimes jurídicos 
quando estão em causa relações de Direito Pri-
vado e um regime para o Direito Público. Não é de 
todo admissível a existência de um direito subs-
tancial diferente para estes dois ordenamentos, 
embora se aceite jurisdições diferentes: Tribunais 
Judiciais vs Tribunais Administrativos.

Nestes termos é imperioso que se crie segu-
rança e certeza jurídica nas relações entre os mé-
dicos vs instituições prestadoras de cuidados de 
saúde e doentes, sensibilizando o legislador da 
necessidade urgente em clarificar juridicamente 
estas relações, quer adotando o que de melhor 
se tem legislado na Europa, quer inovando, em 
prol de um sistema mais justo.

Neste contexto, urge uma renovação do nosso 
sistema jurídico obsoleto, que estagnou no 
tempo, por outro mais aberto, que acompanhe a 

evolução dos tempos, da Medicina e da relação 
médico/doente. Nos Tribunais Judiciais deverão 
estar presentes peritos médicos independentes, 
únicos portadores de conhecimentos técnicos 
suficientes para avaliar se, em cada caso em 
concreto, houve violação do estado da arte, ca-
pazes de assegurarem a subsunção dos factos 
ao Direito e proporcionem unicidade nas deci-
sões. 

Os tempos que atravessamos, exigem um outro 
Olhar sobre a Sociedade que a um ritmo avassa-
lador se forma, se transforma e reage!
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Reflexões  
sobre Tecnologia e 
Humanidade

Em Outubro e Novembro 
de 2019, participei nas 
sessões da palestra 
sobre “Tecnologia e 
Humanidade” proferida 
pelo Psiquiatra, 
Psicólogo e Pensador  
Doutor Fernando 
Medeiros Paiva. 
Fui convidado para 
comentar o tema em 
apreço, em sessão na 
sala Braga da Secção 

Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos, sob a moderação do Professor 
Doutor Mota Cardoso, responsável pelo 
pelouro de Cultura. Não é corrente, nem 
trivial, ter o privilégio de assistir a uma 
tão erudita e primorosa conferência 
que nos levanta tantas e cruciais 
questões, de imperiosa e necessária 
tentativa de resolução, sobre este 
tão atual e premente problema. Nas 
apresentações, não me alonguei 
ao tão magistralmente proferido, 
reservando-me para transmitir 
neste momento, e mesmo assim 
sinteticamente, as reflexões sobre esta 
temática, para que não se esquecesse 
e se recordasse o apresentado e 
proferido nesta conferência. 

RESUMOS DAS SESSÕES(1) 
DA PALESTRA DO DOUTOR
MEDEIROS PAIVA: 

 1.ª Sessão (SRNOM – 03 Out. 2019): O dis-
curso curto e simples igual ao longo e complexo 
(Epicuro). A ilusão dos sentidos (Muller Lyer), o 
pensamento intuitivo e os erros cognitivos (Da-
niel Kahneman, Richard Thaler). A visão global 
mundial na atualidade (Steven Pinker). A his-
tória do Mundo desde a Origem (Big-Bang) até 
aos dias de hoje (Yuval Harari, David Christian). 
Os avanços da tecnologia e seu impacto no ser 
humano (Gerd Leonard). Mega mudanças; Inte-
ligência Artificial (IA) e Algoritmos, Digitalização 
e Aceleração Digital, Mobilidade, Mediatização, 
Internet das Coisas (IdC). O novo homem ou o 
homem novo (Pedro Domingos, professor na 
Universidade de Washington, Fernando Pereira 
– vice-presidente da Google, Manuela Veloso, 
investigadora no Banco JP Morgan). 

2. ª Sessão (SRNOM - 13 Nov. 2019): Interface 
Cérebro-Computador (ICC), Neuro-bio-fee-
dback, i-Brain, Smart Sleep, Nanotecnologia, Im-
pressão 3D e 4D, Implantes Cerebrais, Próteses 
controladas pela mente, Engenharia Inversa. 
Ecranização, Realidade Virtual (RV) e Realidade 
Aumentada (RA), Desintermediação e Automa-
tização, Assistentes Digitais Inteligentes (ADI), 
Robotização. Aplicações à Medicina. A enge-
nharia genética e a edição do genoma humano 
(CRISPR/Cas9). O futuro da humanidade (tra-
balho e sentido de vida) e a construção do Pós-
-humano (Francis Fukuyama, Alexandre Guerra). 

COMENTÁRIOS

Como pródromo à intervenção afirmei 
que é verificável que houve um desen-
volvimento exponencial da Ciência nos 

últimos anos e que queremos a tecnologia para 
tornar a nossa vida mais fácil e, assim sendo, uni-
camente para sermos mais felizes. 
Há cinquenta anos trabalhávamos com má-
quinas mecânicas de calcular, passámos pelos 
primórdios dos computadores atuais a funcionar 
com válvulas, que aqueciam e abrasavam. Atual-
mente utilizamos os computadores equipados 
com os maravilhosos microchipes de tamanho 
microscópico e de já nano tamanho alguns, sem 
esses inconvenientes que, mais ainda, equipam 
inúmeros aparelhos com que facilitámos o tra-
balho e a vida do nosso dia-a-dia. 
Temos de considerar que a tecnologia deve, e 
tem de ser, só e unicamente considerada como 
uma ferramenta, que ajudando facilita o trabalho 
e a vida do Homem. 

Fernando Reis Lima
CHEFE DE SERVIÇO DE 
CIRURGIA APOSENTADO DO 
HOSPITAL DE S. JOÃO

Tecnologia e Humanidade
Dr. Fernando Medeiros Paiva

Os vídeos da palestra estão disponíveis 
para visualização na plataforma 
Youtube. Aceda através dos links em 
baixo ou diretamente através dos 
códigos QR:

1.ª Sessão
Porto, 3.10.2019
https://bit.ly/3dSBZXd

2.ª Sessão
Porto, 13.11.2019
https://bit.ly/3dO0XH3
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As coisas fundamentais nunca mudam através 
do tempo. Não podemos esquecer o passado 
para que possamos apreender o que foi feito. 
Temos de nos adaptar ao presente, baseados no 
passado, trabalhando, investigando e inovando, 
para evoluirmos, ter um futuro melhor e sermos 
sempre mais felizes. 
É um facto indiscutível que a inteligência arti-
ficial está a dois passos de interferir e dominar 
as relações entre todos nós. Leva-nos a ter de 
pensar nas consequências desta tecnologia, 
que vai inevitavelmente imiscuir-se com a nossa 
atual maneira de interagir e viver. Lembro que a 
Ciência, através dos tempos sempre inovando, 
libertou-nos de doenças, descartou a ignorância 
em relação a miríades de problemas que preo-
cupavam todos os homens e contribuiu, através 
dos séculos, para a tentativa da erradicação da 
sempre existente pobreza. Verifico, como bem 
disse o filósofo Nietzsche,(2) que o Homem é 
feito de sonhos e por isso tem evoluído. Procu-
ramos sempre coisas novas, mas não podemos 
esquecer que as decisões tecnológicas que to-
mamos hoje vão afetar as gerações futuras na 
Natureza, Biologia, Ecologia, Genoma, Energia 
e em muito mais. Não posso deixar de lembrar 
que há Valores que, sendo perenes, têm de ser 
respeitados, constituindo há muito património da 
humanidade. Precisamos de Amor, Compaixão, 
Amizade, Compreensão pelos Problemas de 
Outrem, sempre com o espírito imbuído de Res-
peito e Recetividade pelas Idiossincrasias exis-
tentes em todos os Homens, para que haja Paz, 
e Harmonia. 
Não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que 
o equilíbrio entre o avanço tecnológico e o bom-
-senso que deve presidir as relações humanas é 
imposto por Valores Morais e Universais, tantas 
vezes ignorados, mas que, desde a antiguidade 
até há época atual, sempre têm presidido e de-
veriam persistir nas relações humanas. Temos 
que ser moderados palas Humanidades: pela Fi-
losofia, Ética, Religião, Música, Pintura, Escultura, 
Leitura, enfim, por todos os valores culturais que 
caldeiam e muitos deles amenizam e dão sen-
tido à vida dos seres humanos. 
Estamos condenados, na maioria das vezes, 
a repetir a História. A humanidade é o pior ini-
migo de si mesmo. O mesmo individuo pode 
fazer o Bem ou o Mal (com expoente máximo 
na Guerra), sempre potenciado pela tecnologia 
existente na época considerada.
Como disse Henry Bergson,(3) a Consciência e a 
Compaixão têm que acompanhar o desenvolvi-
mento tecnológico, o que não se verifica para já, 
segundo me parece. O único caminho para cor-
rigirmos este desiderato é a educação da popu-

lação, e consequentemente dos nossos futuros 
dirigentes, incentivado a aceitação e o Conheci-
mento dos Valores e Humanidades. 
Estamos obrigados ao seu incentivo, para que 
todos sejam mais cultos, generosos, compreen-
sivos e respeitadores da diversidade humana. 
Terminei estes comentários à palestra do Dr. 
Medeiros Paiva afirmando que a antiga cultura 
deve estar presente neste nosso Novo Mundo 
em que a finalidade é sermos felizes como 
também afirmou Almada Negreiros4 no seu livro 
“A Invenção do Dia Claro” (1921):

“Quando eu nasci, as frases que hão-de 
salvar a humanidade já estavam todas 
escritas, só faltava uma coisa – salvar a 
humanidade.”

2 Palestra do Doutor Medeiros Paiva – ver na 
internet. Disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=31NUEc5EJO4. 
2  Friedrich Wilhelm Nietzsche: Nasceu em Röcken, na 
Alemanha, no dia 15 de Outubro de 1844. Era filho, neto 
e bisneto de pastores protestantes. Com cinco anos de 
idade ficou órfão de pai, ficando aos cuidados da mãe, da 
avó e da irmã mais velha. Durante a juventude pretendia 
seguir o exemplo do pai e dedicou-se à leitura da Bíblia. 
Com 10 anos entrou para o Ginásio de Hamburgo, e com 
14 anos recebeu uma bolsa de estudos de preparação 
para o clero. Destacou-se nos estudos religiosos, 
literatura alemã e estudos clássicos. Friedrich Nietzsche 
formou-se em 1864 e continuou seus estudos em 
Teologia e Filologia Clássica na Universidade de Bonn. 
Em 1865, transferiu-se para a Universidade de Leipzig, 
indicada pelo mestre Wilhelm Ritschl. Em 1867, 
Nietzsche foi convocado para o exército prussiano, 
voltando para continuar os seus estudos em Leipzig. Em 
1869, com 25 anos, foi contratado pela Universidade da 
Basileia como catedrático de Filologia Clássica. Nessa 
época, compôs obras musicais à maneira de Schumann, 
fez amizade com Wagner e conheceu a filosofia de 
Schopenhauer. Em 1870, com a deflagração da Guerra 
Franco-Prussiana, pediu licença da universidade e 
retornou para o Exército. 
3 Henri Bergson: Nasceu em Paris aos 18 de Outubro 
de 1859; filho de família israelita da Irlanda. Foi 
sucessivamente aluno e professor da Escola Normal 
Superior de Paris, onde se doutorou em Filosofia no ano 
de 1889; enquanto lecionava Filosofia, não deixava de 
escrever, produzindo as obras «Matière et Mémoire» 
(1896), «Le Rire» (1900), «L’Évolution Créatrice» 
(1907). Em 1900 tomou-se professor do Colégio de 
França, onde ensinou com grande sucesso até 1924, 
ano em que se retirou. Em 1927 conquistou o Prémio 
Nobel de Literatura. Passou os seus últimos anos 
afastado da cátedra por motivo de saúde, entregando 
finalmente a alma ao Criador aos 4 de janeiro de 1941, 
em circunstâncias que merecem especial atenção: aos 
poucos, Bergson, que não professava credo algum, mas 
se preocupava sinceramente com o problema religioso, 
foi-se aproximando do Catolicismo; por volta de 1933, 
após 25 anos de procura e reflexão, começou a afirmar a 
existência de Deus. De então por diante compraz-se em 
observar que só o Cristianismo mudará alguma coisa no 
género humano; concluiu, embora em termos vagos, 
que só a religião de Cristo poderia salvar a humanidade.
4  José Sobral de Almada Negreiros: Nasceu em São 
Tomé em 1893, viveu em Portugal e revelou-se como 
um artista e um escritor polifacetados: artista plástico, 
poeta, ensaísta, romancista e dramaturgo. Utilizou 
sempre uma linguagem considerada mais elementar 
que a do seu desenho e construiu a sua obra literária 
por entre tensões – dividido entre a intuição e a análise, 
entre a vocação poética e o espírito ensaístico. Em todas 
estas manifestações mostrou sempre uma grande 
capacidade criativa. Com Fernando Pessoa e Mário de 
Sá-Carneiro, formou o grupo da revista Orpheu, tendo 
mais tarde lançado a revista Sudoeste e promovido uma 
série de conferências. Faleceu em 1970, em Lisboa. n

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

eventos à medida
espaços › serviços › exclusividade



Conheça as 
especialidades do 
restaurante da SRNOM

UM ESPAÇO 
ACOLHEDOR E 
RESERVADO, COM 
COZINHA DE AUTOR 
E UM SERVIÇO 
EXCLUSIVO. 

Localizado no centro da cidade do 
Porto, rodeado de amplos jardins e 
parque de estacionamento privativo, 
o restaurante da SRNOM é já uma 
referência pela sua carta de autor. 
Este espaço está preparado para 
servir não só os médicos mas o 
público em geral. Aqui poderá 
experimentar novos pratos e 
descobrir sabores incomparáveis. 

ponsável pelo restaurante e serviço de 
catering disponibilizado pela Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM). Além do requinte que 
caracteriza a sala de refeições, a espla-
nada é um dos locais mais atrativos, 
pela sua vista para os espaços verdes. 
A cozinha está sob o comando do chef 
Júnior Rodrigues, que tem o cuidado 
de apresentar pratos diferentes em pa-
ralelo com outros mais tradicionais. A 
prova disso é a carta de autor, disponí-
vel ao jantar, que inclui pratos já pre-
miados e reconhecidos a nível nacio-
nal. “O Polvo à Lagareiro com compota 
de cebola roxa é o nosso ex-líbris, mas 
também recomendamos o Tornedó de 
Alcatra com cogumelos fumados e o Ri-
soto de Cogumelos, como prato vegeta-
riano. A nossa Delícia de Chocolate com 
mousse de frutos vermelhos é a sobre-
mesa mais requisitada”, informa. 
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“Este é um restaurante que está 
inserido num espaço magnífico 

e tranquilo. Tem algumas facilidades, 
como parque de estacionamento gra-
tuito e privativo, e uns jardins bonitos 
que as pessoas podem conhecer en-
quanto usufruem da sua refeição”. Esta 
é a proposta de Lígia Almeida Dias, res-

Restaurante, bar e esplanada. Aberto ao público em geral.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



muito típico do nordeste 
brasileiro e adicionei 
ainda maçaroca de mi-
lho para acompanhar. 
Um dos pratos mais 
apreciados em Espanha 
é o rabo de boi, que de-
cidi estufar e desfiar. Ao 
longo do percurso per-
corri várias cidades, en-
tre elas Padrón, por isso 
os pimentos tinham que 
estar presentes – aqui 
utilizei pimento verme-
lho fumado. Também 
a hortelã selvagem me 
acompanhou no ca-
minho, e dá um toque 
fresco ao prato, tal como 
o cebolinho”, acrescen-
tou Júnior Rodrigues. 
O chef do restaurante 
da SRNOM considera 
este um prato “rústico” e 
“de peregrino”, que mais 
uma vez faz a ligação en-
tre o Brasil, o seu país de 
origem, a gastronomia 
portuguesa e, agora, as 
inspirações espanholas. 
Para o apresentar, deu 
um toque mais gourmet 
e pretende surpreender 
quem prova a iguaria 
pelo aroma, cor e sabor.

O prato estará disponível ao jantar, na 
carta de autor do restaurante, em que 
Júnior Rodrigues pretende dar azo à sua 
criatividade e “continuar a trabalhar a es-
tética para servir aqueles que apreciam 
uma boa gastronomia”, acrescentou. 
Este espaço, bem no centro da cidade do 
Porto, está preparado para servir não só 
os médicos, mas o público em geral. Fica-
mos a aguardar a sua visita. n
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Durante a semana, de 
segunda a sexta-feira ao 
almoço, o restaurante da 
SRNOM dispõe ainda 
de um menu executivo, 
que inclui uma entrada, 
um prato principal de 
carne ou peixe, uma 
sobremesa e bebida. 
“Tudo isto por apenas 
12,50 euros por pessoa 
e o feedback dos nossos 
clientes não poderia ser 
melhor”, conta Lígia 
Almeida Dias. “Tenta-
mos sempre agradar ao 
cliente, estar atentos às 
suas preferências e reco-
mendações, tanto num 
simples jantar como 
também nos eventos, 
porque fazemos aniver-
sários, batizados, comu-
nhões, e tudo deve ser pensado ao porme-
nor, numa colaboração estreita. Também 
disponibilizamos um serviço de catering 
completo e ajustado às necessidades dos 
clientes, desde coffee-breaks, almoços 
buffet e lanches, para congressos e reu-
niões”, acrescenta a responsável. 

CAMINHOS DE SANTIAGO 
INSPIRAM O NOVO PRATO DO CHEF 
JÚNIOR RODRIGUES 
Em breve, irá integrar a ementa deste 
espaço um novo prato que se diferencia 
pela mistura de cores e sabores. Após 
duas peregrinações a Santiago de Com-
postela, em 2018 e 2019, Júnior Rodri-
gues foi recolhendo elementos da sua 
caminhada com um olhar profissional. 
O resultado foi “El Camiño”, um prato 
confecionado à base de couscous de mi-
lho, rabo de boi, pimentos e um toque de 
hortelã selvagem. “O couscous de milho é 

NUMA PRÓXIMA OCASIÃO, VENHA 
EXPERIMENTAR O RESTAURANTE 
DA SRNOM

Telefone: 225 070 169 / 927054581
Email: reservas@restaurante-om.com 
Horário: Das 10h00 às 22h00. Terças-feiras, das 
10h00 às 19h00. Encerra aos domingos.

                    Siga-nos › RestauranteOrdemMedicos

JARDINS DA SRNOM 
PROPORCIONAM O 
ENQUADRAMENTO 
NATURAL PARA 
UMA REFEIÇÃO 
AGRADÁVEL COM A 
FAMÍLIA OU AMIGOS 
OU SIMPLESMENTE 
PARA UM ENCONTRO 
DE TRABALHO.

“Temos uma 
carta de autor, 
disponível ao 
jantar, que inclui 
pratos já premiados 
e reconhecidos a 
nível nacional.”
Lígia Almeida Dias



“Acredito que o 
canto em grupo 
é um elixir da 
juventude”

ENTREVISTA 

José 
Manuel 
Pinheiro
Novo Maestro do 
Coro da Secção 
Regional do 
Norte da Ordem 
dos Médicos

José Manuel Pinheiro é o novo 
Maestro do Coro da Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM). Depois 
de ter tido conhecimento da 
abertura do concurso público 
para este cargo, candidatou-se 
e acabou por ser o selecionado. 
Em entrevista à Nortemédico, 
partilhou as suas principais 
ambições e projetos para o 
futuro. 
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(nortemédico) – Como vê este desafio? 
Quais são as principais ambições/
objetivos? 
(José Manuel Pinheiro) – Todos os coros 
amadores têm como grande missão pro-
porcionar aos seus membros momentos 
de felicidade e emoção através da Mú-
sica, contribuindo igualmente para um 
enriquecimento cultural, social e hu-
mano. A Música e as Emoções que ela 
nos faz sentir compensam e equilibram 
qualquer atividade profissional intensa 
e julgo que os membros do grupo procu-
ram no projeto essa compensação. Sem 
dúvida que ser capaz de dar resposta 
a isto é um desafio muito estimulante 
para alguém que, como eu, ame a Mú-

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



sica. Entrei num grupo que já existia 
há vários anos e que foi brilhantemente 
orientado pela Doutora Luísa Vilarinho. 
Dar continuidade a este projeto, tendo 
em vista a sua evolução e crescimento 
de forma aferida, é para mim também 
uma grande responsabilidade e um dos 
grandes objetivos. Mas a maior das am-
bições é conseguir transformar a sala 
de ensaios num local onde os problemas 
da vida não consigam atravessar a porta. 
Por outro lado, que à saída regressemos 
a casa revigorados e sentindo que fo-
mos capazes de produzir algo com valor 
artístico e musical. É para mim muito 
importante que todos os membros e a 
própria SRNOM sintam orgulho no tra-
balho produzido por este Coro.

Já estão a trabalhar em novos projetos? 
O que pretendem apresentar?
Sim, estamos a trabalhar num novo re-
pertório tendo em vista alguns eventos 
que estão na mira. Mas com a situação 
de pandemia que todos estamos a viver é 
muito difícil saber quando será possível 
fazer uma apresentação pública. Mas 
estamos a trabalhar já presencialmente, 
com todos os cuidados, num programa 
variado que vai do Popular ao Jazz. Não 
há preconceitos musicais neste grupo. 
Tudo se pode cantar desde que nos faça 
felizes. Logo que seja possível, pretende-
mos também colaborar com a Orques-
tra da Ópera na Academia e na Cidade 
para apresentação de projetos na área 

Coro da SRNOM:  Formado por “cantores que gostam da música como celebração da vida”, e não necessariamente todos com formação musical, o atual Coro 
da SRNOM, criado no verão de 2014,  fez a sua a primeira apresentação pública no Concerto de Reis, na SRNOM,  a 7 de janeiro de 2015, com a direção de Luísa 
Vilarinho. Desde então, com um repertório sempre diversificado e alegre, tem-se apresentado com êxito em algumas salas e espaços onde se faz “boa música” 
como o Theatro Circo de Braga, Salão Árabe do Palácio da Bolsa, Fundação António da Mota, Casa da Música, etc., com atuações sempre muito animadas, muitas 
delas associadas a iniciativas da SRNOM como o Juramento de Hipócrates ou o Concerto de Verão.

JOSÉ MANUEL PINHEIRO nasceu em São Ma-
mede de Infesta, Matosinhos. Concluiu o Curso 
Superior de Composição no Conservatório Na-
cional e frequentou no Conservatório de Música 
do Porto o Curso Superior de Piano e parte do 
Curso Geral de Violino e Canto. Obteve o grau 
de licenciatura em Música na Universidade de 
Aveiro e concluiu com distinção o mestrado em 
Choral Education na Roehampton University, em 
Londres.
Na área da música, direção de orquestra/coro e 
da pedagogia, frequentou cursos em Espanha, 
Inglaterra, Alemanha, Holanda e Áustria.
A sua atividade dominante incide sobre a pedago-
gia, educação e animação cultural-musical.
Conquistou com o projeto “Ensemble Vocal Pro 
Musica”, criado em 1991 e de que é diretor artístico 
desde a sua fundação, vários prémios em concur-
sos internacionais, sendo de destacar o 1.º Prémio 
– Diploma de Ouro na Categoria de Música Sacra, 
bem como o Grande Prémio do Concurso de Ve-
neza, em setembro de 2007. Mais recentemente 
recebeu uma Medalha de Ouro na Categoria de 
Música Sacra e Prémio de Melhor Interpretação 
no Concurso Praga Cantat 2018.
Leciona no Conservatório de Música do Porto as 
disciplinas de Organologia e de Acústica Musical e 
no Curso de Música Silva Monteiro a disciplina de 
Classes de Conjunto. n

da Ópera e Coral Sinfónico. Claro que a 
escolha do repertório certo, para o grupo 
certo e para os momentos certos, é tam-
bém um dos grandes trabalhos e desa-
fios que o maestro tem nas suas mãos. 
Ideias não faltam. Falta sim recuperar-
mos a possibilidade de voltar a cantar 
sem restrições.

Quantos elementos compõem este coro? 
Neste momento o grupo é constituído 
por cerca de 35 elementos. A junção 
destes elementos tem um grande valor 
social e é fantástico sentir uma espécie 
de “magia” que faz com que todos eles 
juntos consigam produzir muito mais 
do que simplesmente a soma das par-
tes. Acredito seriamente que o canto 
em grupo é uma espécie de “elixir da 
juventude” e também que quem canta, 
como diz o ditado popular, seus males 
espanta.

Têm atuações já agendadas?
Prevemos fazer as primeiras apresen-
tações, sob a minha direção, nos próxi-
mos Juramentos de Hipócrates e Dia do 
Médico. Também temos previsto o tradi-
cional Concerto de Reis da SRNOM. Se-
guramente que, logo que a situação pan-
démica o permita, não faltarão ainda 
outras possibilidades para se poder ou-
vir o Coro da SRNOM.
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“A pandemia por CO-
VID-19 mostrou-nos 

que o mundo é dinâmico 
e que as regras de sobrevi-
vência são facilmente mu-
táveis. No período de confi-
namento social a comissão 
cultural entendeu que seria 
fundamental a cultura assu-
mir o seu papel unificador, 
educativo e até pacificador. 
A cultura serve como um 
refúgio para a solidão dos 
tempos, permitindo unir as 
pessoas que fisicamente se 
encontram distantes, unir 
as gerações que se viram 
obrigadas a co-habitar em 
permanência e gerar valo-
res numa sociedade desi-
gual. Foi por isso que o Con-
selho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CR-
NOM) decidiu dar o melhor 
dos exemplos e organizar 
um evento cultural abran-
gente e capaz de chegar a 
casa das pessoas”, adiantou 
Rui Rodrigues, da Comis-
são de Atividades Culturais 
e de Lazer da Secção Regio-
nal do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM).
A iniciativa “Cultura em 
Quarentena” foi concreti-
zada a partir das instala-
ções da SRNOM, dividida 
em quatro sessões culturais, 
com transmissão exclusiva 
via streaming. Acompa-
nhada e elogiada por cente-
nas de pessoas, Rui Rodri-
gues confirmou a adesão e 
o sucesso do evento. “Acima 
de tudo, a SRNOM compro-
meteu-se, mais uma vez, a 
fornecer cultura de quali-
dade, sendo esse mérito re-
conhecido pelos médicos e 
pelos próprios artistas, que 
atravessam dificuldades 
inéditas”, revelou. Assim, 
a Comissão pretende man-
ter-se “atenta e em confor-

midade com os tempos futuros” sobre 
a possibilidade de repetir este tipo de 
evento cultural. 

União 
através 
da cultura

CICLO  
CULTURA EM QUARENTENA

Durante os meses de junho 
e julho, numa altura em 
que o país atravessava 
um período de forte 
confinamento social, a 
Comissão de Atividades 
Culturais e de Lazer da 
SRNOM promoveu a cultura 
através de uma iniciativa 
inovadora. “Cultura em 
Quarentena” apresentou-
se em quatro sessões e 
levou música e poesia a 
casa de todos os médicos. 

“EM TEMPOS DE 
DISTANCIAMENTO 
SOCIAL, A CULTURA 
SERVE PARA NOS 
UNIR”

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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OS ARTISTAS, 
POR RUI 
RODRIGUES: 

13 DE JUNHO :: CARLOS 
AZEVEDO E MIGUEL 
ÂNGELO 

https://bit.ly/3jKjrKS

Uma dupla 
f o r m a d a 
p o r  d o i s 
dos  m a i s 
influentes 

músicos de jazz da atua-
lidade a nível nacional. 
Carlos Azevedo, vir-
tuoso pianista, destaca-
-se igualmente no cená-
rio musical pela carreira 
de compositor, movi-
mentando-se nos univer-
sos da música clássica e 
do jazz. Tem ainda sido 
um importante prota-
gonista na formação de 
músicos. Por sua vez, 
Miguel Ângelo, contra-
baixista de formação, 
surge como músico ino-
vador, capaz de conciliar 
a sua origem musical 
de rock com as orienta-
ções do jazz. Nos últimos 
anos tem trabalhado 
conjuntamente com mú-
sicos de relevo nacional 
e internacional. 

27 DE JUNHO - JOSÉ 
VALENTE

https://bit.ly/30WOyeZ

C o mp o s i -
tor e viole-
tista, José 
Valente é 
um músico 

que se destaca no panorama nacional 
e internacional. Nos últimos anos arre-
cadou diversos prémios, sendo o único 
português detentor do título “The Han-
nah S. and Samuel A. Cohn Memorial 
Foundation Endowed Fellowship”, re-
cebido após realizar residência artística 
no Djerassi Residency Artists Program, 
na Califórnia, EUA. Foi solista no Car-
negie Hall e participa frequentemente 

em projetos multidisciplinares com 
vários artistas da cena contemporâ-
nea portuguesa e internacional. Com-
pôs “Passaporte” para viola d’arco solo, 
uma encomenda Antena 2/RTP para 
a 32ª Edição do Prémio Jovens Músi-
cos. Recebeu uma residência artística 
do Centro Internacional de Música e 
Dança do Mundo Ibérico – Musibéria 
para gravar o seu novo disco “Serpente 
Infinita”, que estreou no Ciclo de Con-
certos Solilóquios. “Serpente Infinita” 
recebeu recentemente 5/5 estrelas por 
Rui Eduardo Paes, foi disco do ano 2018 
pela revista Jazz.pt e está a ser apre-
sentado em diversas salas nacionais e 
internacionais.

11 DE JULHO - RUI DE NORONHA DE 
OZORIO

https://bit.ly/3jk80Zn

Poeta, ator e encenador, 
faz da Poesia a sua forma 
de vida. Nos últimos anos 
tem-se destacado pela 
forma como aborda e 

sente a Poesia, transportando na sua 
voz os sentimentos únicos da palavra 
e do verso. Criador de “O Resto é letra 
– Companhia de artistas”, apresentou 
nesta sessão inédita poesia escrita em 
momentos de quarentena.

25 DE JULHO - VÍTOR SOUSA E 
CRISTINA SILVA 

https://bit.ly/3kkMYep

Vítor Sousa é um músico 
natural do Porto e licen-
ciou-se em Canto na Es-
cola Superior de Música e 
das Artes do Espetáculo 

(ESMAE), nesta cidade. Concluiu o 8º 
grau de piano pela Associated Board of 
the Royal Schools of Music e o mestrado 
em performance. Desenvolve impor-
tante carreira docente na área do canto, 
formação musical e piano.
Atualmente integra o Coro da Casa da 
Música e é uma presença assídua em 
alguns dos mais importantes festivais 
de música nacionais e internacionais. 
Cristina Silva, soprano, foi aluna de Ví-
tor Sousa, com o qual aperfeiçoou a téc-
nica de canto. A sua qualidade valeu-lhe 
o convite para ingressar no projeto que 
ambos integram, Vítor Blue. n
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Esta é já uma 
p r e s e n ç a 
habitual na 

Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM). 
Mas desta vez com 
uma diferença: os 
tons a preto e branco 
deram lugar a cores 
vivas que realçam 
a beleza de todos os 
elementos. Miguel 
Louro inaugurou 
a sua mais recente 
mostra, denominada “Barcos de todo o 
Mundo”, no dia 5 de setembro. “Esta é 
uma exposição que eu idealizei quando 
comemorei os meus 40 anos de fotogra-
fia. Sou uma pessoa viajada, gosto pas-
sear por todo o mundo, e desde que iniciei 
a minha aventura na fotografia, comecei 

Miguel Louro

“BARCOS 
DE TODO O 
MUNDO”

O início do mês de 
setembro ficou marcado 
pelo regresso da arte às 
paredes do Centro de 
Cultura e Congressos 
da SRNOM. Em “Barcos 
de todo o Mundo”, o 
médico Miguel Louro 
mostrou uma série de 
fotografias em que 
retrata embarcações que 
captaram o seu olhar: 
da Póvoa de Varzim, sua 
terra natal, à Índia e ao 
Brasil.

a captar imagens de barcos. Esta 
é a minha série de barcos, uma 
pequena mostra que considero 
de belas obras”, adiantou o espe-
cialista em Medicina Geral e Fa-
miliar e Medicina do Trabalho. 
Numa viagem à Índia, enquanto 
passeava junto à praia, encon-
trou uma “embarcação curiosa”, 
que descobriu ser uma réplica 
das naus portuguesas. Já no 
no Brasil, no Rio Amazonas, 
captou imagens de vários tipos 
de embarcações: de transporte, 
pesca e recreio, e mesmo ambu-
lâncias em forma de barco. Aqui 
não poderia deixar de registar o 
famoso encontro das águas de 
dois rios da Amazónia e captou 
a essência do momento através 
de uma foto onde se nota a dife-
rença de cores e a beleza única 
do local. 
Antes de todas as viagens, tudo 
começou na sua terra natal. 
“Sou natural da Póvoa de Var-
zim, que é uma terra de mar e 
pescadores, por isso não podia 
deixar de lhes fazer esta home-
nagem, através dos seus barcos”, 
confidenciou. Para esta mostra 
apresentada na SRNOM, es-
colheu o “Fé em Deus” como 
cabeça de cartaz. Um quadro 
emblemático que retrata na per-
feição os típicos barcos poveiros. 
“Represento também aqui a lan-
cha poveira, um veleiro com os 
seus pescadores a içar a vela e a 
recordar como iam para o mar. 
Esteticamente, estes momen-
tos dão fotografias muito boni-
tas”, acrescentou Miguel Louro. 
Como já é tradição, em cada 
nova coleção faz o seu auto-re-
trato, e desta vez escolheu a lan-
cha de pescadores “Senhor dos 
Aflitos”, da Apúlia, para deixar 
a sua marca. 
No ano em que completa 45 

anos de carreira no mundo da fotografia, 
Miguel Louro inaugurou uma mostra 
em que cada imagem conta uma história 
e recorda temas que marcaram o artista. 
Ao todo, 20 obras compuseram esta expo-
sição que esteve patente na SRNOM até 
ao dia 20 de setembro. n
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Atividades
Sub-Região de Viana do Castelo

Manuel Almeida
Nasceu em 1989 na cidade de 
Viana do Castelo. Frequentou 
o curso de arquitetura na 
Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, entre 
2007 e 2010. Interessa-se 
pela construção de retratos 
em grande escala, prestando 
especial cuidado ao detalhe 
do seu objeto. O seu universo 
não tem personagens, ainda 
que haja nomeação dos 
sujeitos, mas sentimentos e 
sentidos, em alguns casos, 
latos e restritos. Sem cenário 
ou contexto, cada sujeito, 
numa dimensão próxima 
da escala do espetador, 
convida à construção de uma 
estória individual. Expõe 
regularmente. 

■ 24 JUL – 14 AGO
Exposição de arte
Manuel Almeida e Joana Pedrosa

Joana Pedrosa
Nascida em 1991, na 
cidade de Braga. É médica 
e concluiu o Mestrado 
Integrado em Medicina 
em 2015, na Faculdade 
de Ciências da Saúde da 
Universidade da Beira 
Interior (Covilhã). Está a 
fazer a especialização em 
Medicina Geral e Familiar na 
ULSAM. 

Frequentou um workshop 
em modelo vivo e desenho 
urbano em 2017.  Desenha 
intensamente, procurando 
o aperfeiçoamento de um 
talento que cultiva desde 
muito nova. Na arte procura 
ser muito experimentalista, 
resultado de uma 
permanente insatisfação. 
Expõe pela primeira vez.

“Os dois, cada um no seu 
estilo, contribuíram para 
proporcionar uma mostra 
com qualidade. A Joana 
ama a medicina e o contacto 
com os seus doentes, mas 
a arte, que cultiva desde 
criança, desassossega-a 
e consome-lhe os 
tempos livres. Procura 
temas, estuda pessoas e 
ambientes, tenta interpretar 
sentimentos e, como 
desenha e aguarela bem, 
faz a sua arte a partir daí. O 
Manuel Almeida sente-se 

melhor a pintar do que 
a projetar edifícios e o 
preenchimento de espaços. 
Como só pinta, procura 
a perfeição, com opção 
de momento pelo retrato 
(arte nada fácil, mesmo 
para quem desenha e pinta 
bem), mas com variantes, 
a demonstrar que há nele 
muito talento por explorar. 
Vale a pena visitá-los.”

PJ – A Aurora do Lima, 30 
de julho

■ 21 AGO – 09 OUT
Exposição 
A arte de Manuel 
Valença
Manuel Valença foi 
professor de Educação 
Visual e Tenológica. 
Quando se reformou da 
atividade profissional, 
para ocupar o tempo 
livre, decidiu construir 
cabeçudos, tipicamente 
minhotos, para exposição 
e venda. Sentindo o 
entusiasmo e o incentivo 
de quem o rodeava, 
ousou construir cabeças 
de vários tamanhos, 
personalizando algumas 
figuras, animais, 
criações da Disney e, 
ultimamente, réplicas 
dos gigantones das 
festas da cidade. O muito 
trabalho, a persistência 
e a criatividade 
permitiram-lhe atingir um 
estatuto especial nesta 
arte, deixando de ser 
artesão para passar a ser 
um criador, executando 
peças com linha própria 
e bem identificável, que 
o levaram a exposições, 
feiras, escolas, programas 
televisivos, participação 
em filmes, etc.

Presentemente, 
tem cabeçudos 
espalhados pelo país 
e pelo estrangeiro, 
nomeadamente, Europa, 
América do Norte, 
Austrália, Colômbia e 
Brasil. Os artistas Joana 
Vasconcelos e Henrique 
do Vale são duas das 
muitas personalidades 
que lhe adquiriram 
trabalhos.

A Ordem dos Médicos, 
aderindo ao espírito 
das Festas d’Agonia, 
convidou-o a expor na 
sua galeria e o resultado 
respondeu bem a esta 
quadra festiva e ao desejo 
da Ordem. Foi uma aposta 
que valeu a pena. 
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■■ DESPACHO N.º 6825-A/2020	–	(…)	e	Saúde…
Determina que os intervenientes na gestão de casos 
de doença COVID-19 e dos seus contactos, que par-
ticipam na vigilância epidemiológica e no apoio à sua 
realização, se encontram vinculados a um especial 
dever de colaboração e de celeridade na sua atuação, 
no quadro das suas competências. [DR n.º 126/2020, 
1º Supl, Série II de 2020-07-01]

■■ DESPACHO N.º 6868-A/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Determina a composição da estrutura de monitoriza-
ção da situação de alerta, contingência e calamidade. 
[DR n.º 127/2020, 1º Supl, Série II de 2020-07-02]

■■ DESPACHO N.º 6971/2020	–	Saúde	-	Gabinete	da	
Secretária	de	Estado	Adjunta	e	da	Saúde	
Cria um Grupo de Trabalho para a Dispensa de Proxi-
midade de Medicamentos. [DR n.º 130/2020, Série II 
de 2020-07-07] [Retificado pela Declaração de Re-
tificação n.º 510/2020, DR n.º 138/2020, Série II de 
2020-07-17]

■■ DECRETO-LEI N.º 35/2020	–	Presidência	do	Con-
selho	de	Ministros	
Altera a proteção dos trabalhadores contra os riscos 
ligados à exposição durante o trabalho a agentes 
cancerígenos ou mutagénicos, transpondo as Direti-
vas (UE) 2017/2398, 2019/130 e 2019/983. [DR n.º 
134/2020, Série I de 2020-07-13]

■■ DESPACHO N.º 7128/2020	–	Saúde	-	Gabinete	da	
Secretária	de	Estado	Adjunta	e	da	Saúde	
Determina a criação de um grupo de trabalho para 
elaboração de uma proposta de plano plurianual de 
investimentos do Ministério da Saúde, que deverá 
também avaliar e propor medidas com vista à gestão 
eficiente da rede de equipamentos e instalações do 
SNS. [DR n.º 135/2020, Série II de 2020-07-14]

■■ PORTARIA N.º 171/2020	–	Saúde	
Aprova o regime excecional de incentivos à recupe-
ração da atividade assistencial não realizada por força 
da situação epidemiológica provocada pelo novo co-
ronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, nos 
termos previstos no Programa de Estabilização Eco-
nómica e Social. [DR n.º 135/2020, Série I de 2020-
07-14]

■■ DECRETO-LEI N.º 36/2020 –	Presidência	do	Con-
selho	de	Ministros	
Simplifica o procedimento de licenciamento dos es-
tabelecimentos industriais de fabrico de dispositivos 
médicos, equipamentos de proteção individual, ál-
cool etílico e produtos biocidas desinfetantes. [DR n.º 
136/2020, Série I de 2020-07-15]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
53-A/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Ministros	
Declara a situação de calamidade, contingência e 
alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
[DR n.º 135/2020, 2º Supl, Série I de 2020-07-14] [Re-
tificada pela Declaração de Retificação n.º 25-A/2020, 
DR n.º 136/2020, 1º Supl, Série I de 2020-07-15]

■■ DECRETO-LEI N.º 37-A/2020	 –	 Presidência	 do	
Conselho	de	Ministros	
Altera o regime sancionatório aplicável ao incumpri-
mento dos deveres estabelecidos por declaração da 

LE
GI

SL
AÇ

ÃO
 R

EL
EV

A
N

TE
 

Pu
bl

ic
ad

a 
no

 D
iá

ri
o 

da
 R

ep
úb

lic
a 

en
tr

e 0
1.0

7.2
02

0 
e 3

0.
09

.2
02

0

54 LEGISLAÇÃO



55

situação de alerta, contingência ou calamidade. [DR 
n.º 136/2020, 2º Supl, Série I de 2020-07-15]

■■ DECRETO-LEI N.º 39-A/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros	
Altera as medidas excecionais e temporárias re-
lativas à pandemia da doença COVID-19. [DR n.º 
137/2020, 1º Supl, Série I de 2020-07-16]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 42/2020	–	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo a adoção e o reforço de 
medidas tendentes à melhoria das condições de 
vida e de acesso a cuidados de saúde das pes-
soas com doença inflamatória do intestino. [DR n.º 
139/2020, Série I de 2020-07-20]

■■ AVISO N.º 10746/2020	–	Ordem	dos	Médicos	
Consulta pública do projeto de alteração ao Regu-
lamento Geral dos Colégios de Especialidades e 
de Competências e das Secções de Subespeciali-
dades da Ordem dos Médicos - Regulamento n.º 
628/2016, de 6 de julho. [DR n.º 140/2020, Série II 
de 2020-07-21]

■■ DESPACHO N.º 7329/2020	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	da	Saúde	
Cria um grupo de peritos que acompanha tecnica-
mente a organização e desenvolvimento do pro-
cesso de investigação clínica. [DR n.º 140/2020, 
Série II de 2020-07-21]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
53-D/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Minis-
tros	
Estabelece medidas excecionais e temporárias 
para a organização do ano letivo 2020/2021, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. [DR n.º 
139/2020, 2º Supl, Série I de 2020-07-20]

■■ DESPACHO N.º 7419/2020	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	Adjunta	e	da	Saúde	
Determina que a ACSS, em articulação com as ARS, 
mantém a responsabilidade pela coordenação do 
Plano Estratégico do Baixo Carbono e do Programa 
de Eficiência Energética na Administração Pública 
no Ministério da Saúde, ao nível de todas as entida-
des deste Ministério. [DR n.º 143/2020, Série II de 
2020-07-24]

■■ PORTARIA N.º 177/2020	–	Saúde	
Aprova o programa da formação específica extraor-
dinária em exercício em medicina geral e familiar. 
[DR n.º 143/2020, Série I de 2020-07-24]

■■ DECRETO-LEI N.º 46/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros	
Altera o regime especial para admissão do pessoal 
médico à categoria de assistente da carreira espe-
cial médica e da carreira médica das entidades pú-
blicas empresariais integradas no Serviço Nacional 
de Saúde. [DR n.º 143/2020, Série I de 2020-07-
24]

■■ LEI N.º 27-A/2020 –	Assembleia	da	República	
Procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 
de março (Orçamento do Estado para 2020), e à al-
teração de diversos diplomas. [DR n.º 143/2020, 1º 
Supl, Série I de 2020-07-24]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
55-A/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Minis-
tros	
Declara a situação de contingência e alerta, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. [DR n.º 
148/2020, 1º Supl, Série I de 2020-07-31]

■■ DESPACHO N.º 7644/2020	–	(…)	e	Saúde…
Determina que os intervenientes na gestão de ca-
sos de doença COVID-19 e dos seus contactos, que 
participam na vigilância epidemiológica e no apoio à 
sua realização, se encontram vinculados a um es-
pecial dever de colaboração e de celeridade na sua 
atuação, no quadro das suas competências. [DR n.º 
150/2020, Série II de 2020-08-04]

■■ DECRETO-LEI N.º 51/2020	 –	 Presidência	 do	
Conselho	de	Ministros	
Altera as medidas excecionais e temporárias re-
lativas à pandemia da doença COVID-19. [DR n.º 
153/2020, Série I de 2020-08-07]

■■ DECRETO-LEI N.º 50/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Prorroga o regime excecional de contratação de 
médicos aposentados pelos serviços e estabele-
cimentos do Serviço Nacional de Saúde. [DR n.º 
153/2020, Série I de 2020-08-07]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
68-A/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Minis-
tros	
Prorroga a declaração da situação de contingência e 
alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
[DR n.º 168/2020, 1º Supl, Série I de 2020-08-28]

■■ DESPACHO N.º 8422/2020	–	Finanças,	Traba-
lho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	e	Saúde…
Altera o Despacho n.º 5638-A/2020, de 18 de maio, 
que aprova as listas das entidades que beneficiam 
da isenção do IVA na aquisição de bens necessários 
para o combate à COVID-19. [DR n.º 171/2020, Série 
II de 2020-09-02]

■■ DESPACHO N.º 8414-A/2020	–	(…)	e	Saúde…
Autoriza o Ministério da Saúde a desenvolver o pro-
cedimento simplificado de seleção, tendo em vista 
a constituição de 950 relações jurídicas de empre-
go, das quais 39 para a área de saúde pública e 911 
para a área hospitalar. [DR n.º 170/2020, 2º Supl, 
Série II de 2020-09-01]

■■ PORTARIA N.º 214/2020	–	 Infraestruturas	e	
Habitação
Estabelece os requisitos e procedimentos de reco-
nhecimento das entidades prestadoras de serviços 
na área da medicina e na área da psicologia que pre-
tendam realizar exames médicos e avaliações psi-
cológicas a candidatos a maquinista e maquinistas 
de locomotivas e comboios do sistema ferroviário. 
[DR n.º 174/2020, Série I de 2020-09-07]

■■ DESPACHO N.º 8553-B/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	do	Secretário	de	Estado	da	Saúde
Identifica os serviços e estabelecimento de saúde 
que se consideram com maiores carências de pes-
soal médico nas áreas de saúde pública e hospitalar. 
[DR n.º 173/2020, 2º Supl, Série II de 2020-09-04]

■■ DESPACHO N.º 8513/2020	–	Defesa	Nacional	
e	Saúde…
Nomeia membro da Comissão de Avaliação de Me-
dicamentos a Dr.ª Cristiana Filipa Henriques Silva. 
[DR n.º 173/2020, Série II de 2020-09-04]

■■ DESPACHO N.º 8614/2020 –	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	da	Saúde
Determina que receitas médicas nas quais sejam 
prescritas exclusivamente vacinas contra a gripe, 
para a época gripal de 2020/2021, emitidas a partir 
de 1 de julho de 2020, são válidas até 31 de dezem-
bro do corrente ano. [DR n.º 175/2020, Série II de 
2020-09-08]

■■ DESPACHO N.º 8705/2020	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	da	Saúde
Fixa os postos de trabalho da área de medicina ge-
ral e familiar e as unidades funcionais qualificadas 
como situadas em zonas geográficas carenciadas, 
por agrupamento de centros de saúde. [DR n.º 
177/2020, Série II de 2020-09-10]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
70-A/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Minis-
tros
Declara a situação de contingência, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19. [DR n.º 178/2020, 
1º Supl, Série I de 2020-09-11]

■■ PORTARIA N.º 218-A/2020	–	Saúde
Altera a Portaria n.º 392/2019, de 5 de novembro, 
que estabelece os requisitos mínimos relativos ao 
licenciamento, 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 
colheita. [DR n.º 181/2020, 1º Supl, Série I de 2020-
09-16]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 
78/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Ministros
Autoriza a Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., a realizar despesa decorrente do pro-
grama de rastreio do cancro da mama. [DR n.º 
187/2020, Série I de 2020-09-24]

■■ DECRETO-LEI N.º 78-A/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Altera as medidas excecionais e temporárias re-
lativas à pandemia da doença COVID-19. [DR n.º 
190/2020, 1º Supl, Série I de 2020-09-29]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 950/2020	–	Saúde	-	Admi-
nistração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.
Designação dos vogais do conselho clínico e de 
saúde do ACES de Entre Douro e Vouga II - Aveiro 
Norte [Joana Soares Ferreira, Maria Margarida Rua 
Duarte Silva, Anabela Bastos Amorim Relvas]. [DR 
n.º 190/2020, Série II de 2020-09-29]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 951/2020	–	Saúde	-	Adminis-
tração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.
Designação dos vogais do conselho clínico e de 
saúde do ACES Grande Porto IV - Póvoa de Varzim/
Vila do Conde [Ana Isabel Teixeira Cardoso Dias, Ma-
ria Elisa Meira Cruz, Lara Alexandra Barbosa Gomes 
Costa]. [DR n.º 190/2020, Série II de 2020-09-29]
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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





da SRNOM

Um espaço exclusivo 
com condições ótimas 
para a prática da 
modalidade.
Na Casa do Médico encontra dois courts de 
ténis integralmente renovados, com condições 
ótimas para a prática da modalidade e com 
vantagens de utilização para os médicos e 
respectivos acompanhantes. 

Venha experimentar o seu e o nosso 
serviço e desfrute de uma partida  
sem complicações.

courts de

Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto
Telf. 225070100


