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PRÉMIO 
BANCO CARREGOSA

/SRNOM

candidaturas até 30 agosto

EM DESTAQUE

Receção ao Médico Interno 2021
Jovens internos foram recebidos numa sessão em formato virtual organizada 

pela  SRNOM em conjunto com os conselhos sub-regionais

«Conversas a Norte»
Nova iniciativa do CRNOM: um ciclo de  

pequenas conversas informais com personalidades da  
região Norte, conduzidas por António Araújo

Entrevista a Walter Osswald
 Os aspetos éticos da abordagem à  

pandemia de Covid-19, da vacinação e da 
despenalização da eutanásia 

Projetos Inovadores em Saúde
Suporte a Doentes Crónicos Complexos na ULSM e 

Centro de Medicina Digital P5 na Escola de Medicina da 
UM são os projetos em destaque neste trimestre 



PRÉMIO BANCO CARREGOSA | SRNOM
investigação clínica

5.ª EDIÇÃO

A investigação clínica constitui uma das maiores oportunidades de desenvolvimento na área das ciências 
e tecnologias da saúde em Portugal. Conscientes da necessidade de estimular e premiar este potencial, a 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e o Banco Carregosa unem-se para atribuir o Prémio Banco 
Carregosa / SRNOM, uma distinção de âmbito nacional destinada a pessoas singulares ou coletivas com 
projetos relevantes na área da investigação clínica.

O Prémio Banco Carregosa / SRNOM tem um valor total de 25 mil euros, e será atribuído em data a anunciar 
posteriormente.
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PROJETOS 
 INOVADORES  
EM SAÚDE
Na sequência de números 
anteriores da Nortemédico, 
continuamos a divulgação de 
“Projetos Inovadores em Saúde”, 
uma iniciativa que resulta de 
uma parceria entre a SRNOM e as 
respetivas sub-regiões do Porto, 
Braga, Viana do Castelo, Vila 
Real e Bragança e pretende dar a 
conhecer projetos inovadores de 
gestão clínica desenvolvidos por 
médicos na região Norte do país. 
Neste trimestre, os projetos em 
destaque são: “Equipa de Suporte 
a Doentes Crónicos Complexos”, 
da ULSM, apresentado por Jorge 
Alves Martins, e “Centro de 
Medicina Digital P5”, da Escola 
da Medicina da Universidade do 
Minho, apresentado por Nuno 
Sousa. pág. 18

«CONVERSAS  
A NORTE»
“Conversas a Norte” dá nome a 
nova iniciativa do CRNOM. Um 
ciclo de pequenas conversas 
informais, com cerca de 20 
minutos de duração, em que 
se abordarão temas que 
seguramente interessarão 
à maioria dos médicos. 
Personalidades da região Norte 
das mais diversas áreas serão 
os protagonistas. António 
Araújo, presidente do CRNOM, 
será o anfitrião.  
A primeira sessão aconteceu 
no passado dia 10 de abril e teve 
como convidado o historiador 
Joel Cleto. pág. 24

24

ENTREVISTA A  
WALTER OSSWALD  
Walter Osswald abriu as portas 
de sua casa à Nortemédico para 
uma conversa intimista em que 
naturalmente se falou dos aspetos 
éticos da abordagem à pandemia 
de Covid-19, da vacinação e da 
despenalização da eutanásia. 
Questionado sobre se estaremos 
num bom caminho para ultrapassar 
esta fase, mostrou-se confiante. 
“Todas as pandemias passam e 
esta não será exceção”. pág. 36

36
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XVIII ARTE MÉDICA /
XII ARTE FOTOGRÁFICA
A arte e a criatividade terão 
sempre lugar na Casa do Médico. 
Com recurso aos meios digitais, a 
SRNOM está já a preparar a XVIII 
Arte Médica /XII Arte Fotográfica. 
Não deixe de participar, seja como  
artista ou visitante virtual. pág. 23
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RECEÇÃO AO  
MÉDICO INTERNO 
Foi em modo virtual, num 
modelo muito diferente do 
tradicional, mas com o mesmo 
simbolismo. A Receção ao 
Médico Interno de Formação 
Geral e 1.º ano de Formação 
Especializada de 2021 teve que 
ser adaptada às circunstâncias 
atuais. No dia 18 de fevereiro, 
cerca de 150 participantes 
assistiram virtualmente 
à sessão preparada pelo 
Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, em 
conjunto com os conselhos 
sub-regionais.

A sessão contou com a 
participação de António Araújo, 
presidente do CRNOM, uma 
conferência por Francisco 
Mourão sobre  “Internato 
Médico – O início de um 
caminho” e mensagens dos 
presidentes dos conselhos 
sub-regionais do Porto, Braga, 
Viana do Castelo, Vila Real e 
Bragança. pág. 6



apresentam-se dois novos projetos: 
«Equipa de Suporte a Doentes 
Crónicos Complexos», por Jorge 
Alves Martins (ULSM, Matosinhos) 
e «Centro de Medicina Digital P5», 
por Nuno Sousa (Escola de Medicina 
da Universidade do Minho, Braga)

  DESTAQUE:
	 	 “CONVERSAS	A	NORTE”

  
	 24 Com	Joel	Cleto
  “Conversas a Norte” dá nome a 

nova iniciativa do CRNOM. Um ciclo 
de pequenas conversas informais, 
com cerca de 20 minutos, que 
abordarão temas diversos.

  Personalidades da região Norte 
das mais diversas áreas – desde a 
literatura, comunicação, música, 
ciência, até à história e ao desporto –, 
serão os protagonistas destas sessões. 
As entrevistas serão conduzidas 
por António Araújo, presidente do 
CRNOM, num ambiente descontraído, 
nas instalações da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos. 
A primeira sessão aconteceu no 
passado dia 10 de abril e teve como 
convidado o historiador Joel Cleto

   TRIBUNA DO CRN

  
	 28 Fundos	Europeus	2021-2027
  Reconhecendo que o acesso aos 

Fundos Europeus não tem sido 
devidamente acautelado por parte 
do setor da Saúde, e temendo que o 
mesmo volte a acontecer, o CRNOM, 
face ao novo quadro financeiro 
plurianual da UE, pretende constituir-
se como um agente mobilizador dos 
vários intervenientes na área da Saúde 
na região Norte, com vista a uma 
ação concertada que promova  um 
plano robusto de acesso aos Fundos 
Europeus. O objetivo é conseguir 
a alocação de mais verbas à Saúde 
para, em especial, fortalecer o SNS

  
	 32	 «Os	doentes	“não-COVID”	ou		

os	enteados	do	SNS»
  Artigo de opinião do Prof. 

António Araújo, no suplemento 
«Perspetiva Atual», do semanário SOL

 04 EDITORIAL
  António Araújo,  

Presidente do CRNOM 

  DESTAQUE:
	 	 RECEÇÃO	AO	MÉDICO	

INTERNO	2021

  

 06 Na	SRNOM,	em	parceria	
com	as	sub-regiões

  Este ano, devido ao contexto 
atual de pandemia, o Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos voltou a inovar, ao receber 
os jovens internos na “casa de 
todos os médicos” de um modo 
virtual. A Receção ao Médico 
Interno de Formação Geral e 1.º 
ano de Formação Especializada, 
organizada em conjunto com os 
conselhos sub-regionais, realizou-
se no dia 18 de fevereiro e contou 
com cerca de 150 participantes.

  A sessão contou com uma 
conferência por Francisco Mourão 
sobre  “Internato Médico – O início 
de um caminho” e mensagens dos 
presidentes dos conselhos sub-
regionais do Porto, Braga, Viana 
do Castelo, Vila Real e Bragança 

 14 Na	Sub-Região	de	Viana	
do	Castelo	da	OM

  O Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos não quis deixar de 
assinalar a chegada dos novos 
médicos internos à região. Por 
isso, no dia 25 de março, organizou 
a sua tradicional “Receção ao 
Médico Interno de Formação 
Geral e 1º Ano de Formação 
Especializada”. A sessão decorreu 
por videoconferência e contou 
com a participação de António 
Araújo e Miguel Guimarães. Rui 
Escaleira, membro do Conselho 
Sub-Regional de Viana do Castelo, 
apresentou uma palestra intitulada 
“Keep calm and be healthy”

  DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	

EM	SAÚDE

  
 18 «Promover	a	proximidade	e	

a	partilha	de	conhecimentos	
entre	colegas»	

   Parceria entre a SRNOM e as 
respetivas Sub-Regiões pretende 
dar a conhecer projetos inovadores 
de gestão clínica desenvolvidos 
por médicos no âmbito da região 
Norte do país. Nesta edição 
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O voto eletrónico voltou a mostrar 
ser uma mais valia neste processo 
pela segurança e facilidade

  
 46 Reunião	com	Departamento		

de	Saúde	Pública	da	ARS-Norte
  António Araújo, presidente do 

CRNOM, promoveu reunião, no dia 
10 de março, para abordar o âmbito  
de atuação do Gabinete de Crise 
daquele organismo. Perceber como 
está organizada a estrutura regional 
de combate à pandemia, quais as 
principais dificuldades enfrentadas 
e quais as propostas de soluções 
foram os objetivos do encontro

  
	 47 MostrEM	2020
  A MostrEM chegou à sua 15.ª 

edição e já constitui um evento de 
referência na agenda da Ordem 
dos Médicos e do Conselho 
Nacional do Médico Interno. 
O objetivo é auxiliar os jovens 
médicos internos no processo 
de escolha da especialidade, e o 
evento decorreu virtualmente na 
semana de 26 a 31 de outubro

  
	 48 47.º	aniversário	da	

Universidade	do	Minho
  Em moldes diferentes, adaptados 

às circunstâncias atuais, a 
cerimónia comemorativa do 47.º 
aniversário da Universidade do 
Minho decorreu em modo virtual, 
proporcionando uma ampla 
participação neste dia especial. 
A sessão realizou-se no dia 17 de 
fevereiro e contou com a presença 
de André Santos Luís, presidente do 
Conselho Sub-Regional de Braga

  
	 50 Tomada	de	Posse	NEMUM	
  André Santos Luís, presidente do 

Conselho Sub-Regional de Braga, 
marcou presença na tomada de 

	 33	 Presença	da	SRNOM	na	
Comunicação	Social

  Destaque de notícias e intervenções 
sobre temas da atualidade

	 34	 In	Memoriam:	Bernardo	
Teixeira	Coelho	(1936-2021)

  O CRNOM manifesta o seu 
profundo pesar pelo falecimento 
de Bernardo Teixeira Coelho, 
presidente do Conselho Regional 
do Norte de 1990 a 1992 e um 
dos grandes impulsionadores 
do projeto «Casa do Médico»

  ENTREVISTAS

  
 36 Entrevista	a	Walter	Osswald	
  Foi já em circunstâncias de 

levantamento progressivo das 
medidas de confinamento que 
Walter Osswald abriu as portas 
de sua casa para uma entrevista 
com a «nortemédico».Uma viagem 
pela atualidade em que se falou 
de aspetos éticos da pandemia, 
da vacinação e da eutanásia

  NOTÍCIAS

  
 42  Prémio	Banco		

Carregosa/SRNOM
  Distinguir a investigação clínica de 

excelência em Portugal continua 
a ser a bandeira do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM. Este Prémio, de 
âmbito nacional, volta a unir as duas 
entidades para a sua 5.ª edição.

  Nuno Sousa, da Escola de Medicina 
da Universidade do Minho, preside 
o júri desta 5.ª edição, que conta 
com a participação de Paulo Portas, 
como convidado da SRNOM 

  
	 44 Eleições	–	Colégios
  O ano de 2021 iniciou-se com um 

ato eleitoral de grande importância 
para o funcionamento da Ordem 
dos Médicos. No dia 14 de janeiro, 
os médicos inscritos na SRNOM 
tiveram a possibilidade de participar 
nas eleições para os Colégios de 
Especialidade e Competências, 
Secções de Subespecialidades e 
Conselho Nacional do Médico Interno. 

posse dos novos  
órgãos sociais do Núcleo 
de Estudantes de Medicina 
da Universidade do Minho 
(NEMUM) para 2021, realizada 
no passado dia 11 de janeiro

  
	 52 “Mediterrâneo”,	de	João	

Luís	Barreto	Guimarães
  Cirurgião e poeta, João Luís Barreto 

Guimarães foi agraciado com o 
Willow Run Poetry Book Award de 
2020 pela obra “Mediterrâneo”. 
Depois de receber o Prémio Nacional 
de Poesia António Ramos Rosa em 
2017, o livro de poemas originais 
continua a conquistar os júris, desta 
vez nos Estados Unidos da América. 
O Especialista em Cirurgia Plástica, 
Reconstrutiva e Estética divide o 
seu dia entre a escrita e a medicina. 
Em entrevista à «nortemédico» 
partilhou algumas curiosidades 
sobre o seu processo criativo

  LEGISLAÇÃO 

  
 54 Diplomas	mais	relevantes	

publicados	entre	1	de	janeiro	
e	31	de	março	de	2021

  INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
 56 Benefícios	Sociais
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E stou farto de ouvir falar na CO-
VID-19, no vírus e na vacinação. 
Estou farto de ver os nossos di-

rigentes políticos congratularem-se pela 
mediania sofrível das suas decisões. É 
que estou mesmo farto…

É tempo de, mais uma vez, desconfinar-
mos, de sentirmos que existe sol para 
além da doença. Mas, também aqui, es-
tou farto de ver a nossa população des-
confinar como se não houvesse amanhã, 
como se não houvesse pandemia, como 
se a imprudência dos seus gestos não 
resultasse em internamentos e mortes 
evitáveis.

Por tudo isso, hoje apetece-me falar de 
outros assuntos!

Continuamos a realçar os projetos ino-
vadores que estão a ser desenvolvidos 
em várias unidades nortenhas, como a 
Equipa de Suporte a Doentes Crónicos 
Complexos da ULS de Matosinhos, ou o 
Centro de Medicina Digital P5 da Escola 
de Medicina da Universidade do Minho, 
em Braga. São iniciativas deste género 
que, pelo valor acrescentado que trazem 
para a sociedade, temos vindo a divul-
gar com muito orgulho. Estas são áreas 
de diferenciação dentro do sistema de 
saúde que deveriam ter um apoio inequí-
voco por parte da tutela e que poderiam 
servir de ensaio para ações estendidas a 
todo o SNS.

Receber os jovens médicos, que ingres-
saram este ano nos internatos de forma-
ção geral ou especializada, é outra das 
obrigações da Ordem dos Médicos. A 
esta, e nela incluídos, estão os deveres de 
acarinhá-los, compreender os seus an-
seios e expectativas, as suas frustrações, 
estarmos disponíveis e servirmos de 
orientadores para as suas formações. Os 

António Araújo
Presidente do CRNOM

O sol de amanhã

ed
it
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ia

l
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médicos internos são um dos pilares do 
SNS, são um fator de desenvolvimento 
e a força renovadora dos serviços onde 
estagiam, pelo que a sua integração, o 
estímulo para terem brio na sua educa-
ção Médica, na incorporação da inova-
ção científica no seu conhecimento e na 
transposição desta para a prática clínica 
diária, no estabelecimento de investiga-
ção científica e no contributo contínuo 
para o ensino dos colegas mais jovens, 
são responsabilidades dos serviços que 
os recebem, mas também da Ordem dos 
Médicos.

Tivemos o prazer de assinar mais um 
protocolo com a Presidente do Conselho 
de Administração do Banco Carregosa, a 
Sra. Dra. Maria Cândida Rocha e Silva, 
que nos vai permitir organizar a 5ª edi-
ção do prestigiado Prémio Banco Carre-
gosa/SRNOM, de forma a cumprirmos 
uma promessa – a de apoiar a investiga-
ção clínica realizada por médicos. Este 
ano teremos como Presidente do Júri, tal 
como ocorreu na edição passada, o Prof. 
Dr. Nuno Sousa, da Escola de Medicina 
da Universidade do Minho, e juntamos 
um convidado especial, o Dr. Paulo Por-
tas, que tão gentilmente participou na 
cerimónia de entrega do último prémio 
e que agora fará parte do comité decisor. 
Esperamos poder continuar a contar 

com uma grande adesão dos colegas e 
com a habitual qualidade excecional dos 
trabalhos que venham a ser submetidos. 
A fasquia está muito elevada, mas esse é 
realmente o nosso desiderato.

Infelizmente, a tutela, imersa nos tem-
pos que vivemos e sem capacidade in-
telectual para pensar mais do que isso, 
não tem desenvolvido ações para repen-
sar o SNS, não só em termos de fun-
cionamento, mas também no que diz 
respeito à estrutura e ao equipamento. 
Será iniciado um plano designado por 
Fundos Europeus 2021-2027, que trará 
para o nosso país uma verba da União 
Europeia muito considerável. Por outro 
lado, e fruto dos tempos que atravessa-
mos, os próximos Or-
çamentos de Estado 
serão, seguramente, 
de contenção, pelo que 
não se esperam ver-
bas muito acrescidas 
para a reformulação 
tão desejada do SNS. 
Assim, seria crucial 
aproveitar os fundos 
europeus, criando-se 
uma verdadeira união 
social pela saúde, pre-
parando-se um plano 
robusto de acesso a es-
ses fundos e criando-
-se as condições para 
que as unidades de 
saúde pudessem efe-
tivamente beneficiar 
deles. O Conselho Re-
gional do Norte desen-
volveu uma série de 
atividades, reunindo 
os conselhos de admi-
nistração das várias 
unidades de saúde nortenhas para discu-
tir este projeto e avaliar quais as neces-
sidades reais daquelas para os próximos 
10 anos. Posteriormente, iniciou contac-
tos com as entidades responsáveis, no-
meadamente com a Direcção Geral dos 
Assuntos Europeus e com o Ministério 
do Planeamento, tendo tomado conhe-

cimento da tibieza das ações nesta área 
por parte do Ministério da Saúde e ficado 
com a noção que, como tem sido hábito, 
pouco será dirigido para esta área. Infe-
lizmente, repito, será mais uma oportu-
nidade perdida para o SNS.

Mas, porque de pandemia e política es-
tamos todos cansados, decidimos dar 
início a um ciclo de conversas informais, 
de cerca de 20 minutos, com convidados 
do Norte, que se tenham notabilizado 
no desporto, nas artes ou nas ciências. 
A este conjunto de encontros chama-
mos “Conversas a Norte”, e o primeiro 
programa, com o historiador Prof. Joel 
Cleto, foi disponibilizado nas redes so-
ciais a 10 de abril. O próximo contará 

com os irmãos Diogo 
e Pedro Costa, vice-
-campeões do mundo 
de vela e atletas olím-
picos, e será transmi-
tido a 24 de abril. Não 
percam este pequeno 
espaço de relaxamento 
e distração, enquanto 
aguardamos que che-
gue o sol de amanhã. 

António Araújo

Os médicos 
internos são um 

dos pilares do SNS, são um 
fator de desenvolvimento 
e a força renovadora dos 
serviços onde estagiam, 
pelo que a sua integração, 
o estímulo para terem brio 
na sua educação Médica (…), 
são responsabilidades dos 
serviços que os recebem, 
mas também da Ordem dos 
Médicos.

Será iniciado um 
plano designado 
por Fundos 

Europeus 2021-2027, que 
trará para o nosso país uma 
verba da União Europeia 
muito considerável. 
(…) Assim, seria crucial 
aproveitar os fundos 
europeus, criando-se uma 
verdadeira união social pela 
saúde, preparando-se um 
plano robusto de acesso a 
esses fundos e criando-se 
as condições para que 
as unidades de saúde 
pudessem efetivamente 
beneficiar deles. 

5



“Sejam 
bem-vindos 
ao internato 
médico”

DESTAQUE: RECEÇÃO AO MÉDICO INTERNO 20216

A Receção ao Médico Interno é um dos eventos que marcam a  agenda anual de iniciativas da 
SRNOM. Apesar de vivermos dias ainda muito marcados pela pandemia, a SRNOM tem feito todos 
os esforços para retomar – com segurança – estas experiências de encontro, partilha e apoio aos 
jovens médicos. Este ano, realizada pela primeira vez em formato virtual, a Receção ao Médico 
Interno contou com a participação de António Araújo, presidente do CRNOM, uma conferência 
por Francisco Mourão sobre  “Internato Médico – O início de um caminho” e mensagens dos 
presidentes dos conselhos sub-regionais do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

Texto Catarina Ferreira

Receção 
ao Médico 
Interno 
2021
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INTERNATO MÉDICO – O INÍCIO DE 
UM CAMINHO
Francisco Mourão

Bem-vindos a esta sessão. Para 
mim é uma honra enorme es-
tar convosco aqui hoje para 

falar um bocadinho sobre aquilo que é 
o internato médico e a formação espe-
cializada que iniciam agora. Em 
primeiro lugar, permitam-me 
agradecer ao Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
o convite para estar aqui hoje, 
honra-me muito ter esta opor-
tunidade de partilhar conheci-
mentos convosco e ainda aquilo 
que foi a minha e poderá ser a 
vossa experiência nesta fase. 
Estão a iniciar este percurso 
numa altura extremamente 
complexa e conturbada. Mais 
do que nunca, vocês são neces-
sários e imprescindíveis nos ser-
viços do nosso Serviço Nacional 
de Saúde. Vão certamente co-
meçar a vossa formação em serviços 
que tiveram que se reorganizar muito 
rapidamente e que estão a enfrentar no-
vos desafios diariamente para poderem 
continuar a prestar assistência e desen-
volver a sua atividade. Vai ser nesse con-
texto difícil que vocês vão começar mas 
também espero que não seja o contexto 
em que vão terminar o internato e que 
consigam encontrar, ao longo dos anos 
e dependendo da especialidade que es-
colherem, mais alguma normalidade 

Este ano, devido ao contexto 
atual de pandemia, o Conselho 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos voltou a inovar, ao 
receber os jovens internos na 
“casa de todos os médicos” de 
um modo virtual. A Receção ao 
Médico Interno de Formação 
Geral e 1.º ano de Formação 
Especializada, organizada em 
conjunto com os conselhos sub-
regionais, realizou-se no dia 18 
de fevereiro e contou com cerca 
de 150 participantes. 

Foi um encontro virtual, muito 
diferente do modelo tradicio-
nal, mas com o mesmo sim-

bolismo e dedicação. A Receção ao 
Médico Interno de Formação Geral 
e 1.º ano de Formação Especializada 
de 2021 teve que ser adaptada às cir-
cunstâncias atuais e aconteceu no 
dia 18 de fevereiro. Cerca de 150 par-
ticipantes assistiram virtualmente à 
sessão preparada pelo Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM), em conjunto com 
os conselhos sub-regionais, para dar 
as boas-vindas aos jovens médicos. 
Com palavras de esperança e grati-
dão pelo trabalho desenvolvido até 
aqui, António Araújo, presidente do 
CRNOM, Dalila Veiga, André San-
tos Luís, Nelson Rodrigues, Marga-
rida Faria e António Andrade, pre-
sidentes dos conselhos sub-regionais 
do Porto, Braga, Viana do Castelo, 
Vila Real e Bragança, respetiva-
mente, garantiram o total apoio da 
Ordem aos jovens internos. 

“Internato Médico – O início de um 
caminho” deu título à conferência 
proferida por Francisco Mourão, 
membro do CRNOM e do Conselho 
Nacional do Médico Interno (CNMI). 
A terminar o seu internato em Pe-
diatria, na Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, em Viana do Castelo, 
o orador convidado abordou a si-
tuação atual e deixou vários con-
selhos aos jovens colegas. 

na vossa formação. Apesar de ouvirmos 
muitas coisas sobre o internato médico, 
não tenho dúvidas nenhumas, agora 
que estou a poucos meses de terminar 
o meu internato, de vos dizer que esta é 
uma das melhores fases da nossa vida, 
até aos dias de hoje. Vão ainda ter opor-
tunidades para crescer, quer enquanto 
médicos mas também como pessoas. 

Muitas vezes, estas opor-
tunidades vão surgir nas 
situações mais inespera-
das – esta era a primeira 
mensagem que vos que-
ria deixar hoje. As opor-
tunidades de formação 
no internato médico 
nem sempre sucedem 
nos momentos mais for-
mais, mas sim numa pa-
nóplia de ocasiões. Qual-
quer doente, qualquer 
contacto ou discussão 
clínica é uma oportuni-
dade de formação que 
não podemos perder. 

Qualquer exame físico ou qualquer in-
terpretação de meios complementares 
de diagnóstico fazem parte dessas opor-
tunidades, mesmo que sejam normais. 
É também com esses que aprendemos e 
conhecemos as suas variantes ou o que 
é ou não patológico.  Todos eles vão fa-
zer parte do vosso percurso e em todos 
os momentos os doentes vão poder en-
sinar-vos imenso. Por isso, não se agar-
rem aos momentos formais de forma-
ção, porque será em muitos informais e 

Estão a iniciar 
este percurso 
numa altura 
extremamente 
complexa e 
conturbada. 
Mais do que 
nunca, vocês são 
necessários e 
imprescindíveis 
nos serviços do 
nosso Serviço 
Nacional de 
Saúde.
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na vossa atividade do dia-a-dia que vão 
poder ter oportunidades de contacto. 
Entreguem-se aos doentes e ao traba-
lho e vão receber imenso retorno sem 
esperarem. 

Dependendo da especialidade em que 
se encontram, é importante que co-
nheçam o conteúdo da área em que 
vão trabalhar. Desafio-vos agora, já no 
primeiro ano, a passarem os olhos por 
aquilo que é o vosso programa de for-
mação e planearem com antecedên-
cia tudo o que querem fazer. Para que 
mais tarde não se arrependam de não 
ter feito algo ou terem feito demasiado 
de algumas coisas que não gostavam as-
sim tanto. Sentem-se com calma, olhem 
para o vosso programa de formação e 
percebam aquilo que é suposto atingi-
rem ao longo destes anos de internato. 
Sentem-se com o vosso orientador de 
formação, em termos formais é a pessoa 
mais importante da vossa formação e 
que vos poderá guiar ao longo deste per-
curso. Lembrem-se que o vosso orienta-
dor também já percorreu este caminho 
e conhece bem as vicissitudes do inter-
nato médico. Aproveitem para discu-
tir todos os aspetos com antecedência 
e tempo para poderem planear com 
calma. Aproveitem também para ler a 
vossa grelha de avaliação no internato, é 

importante que a conheçam desde o iní-
cio para perceberem como devem orien-
tar o vosso percurso. Devem perceber o 
que é esperado e como vão atingir e de-
senvolver os objetivos formativos e cien-
tíficos no final do internato. Na parte 
assistencial e clínica é difícil encontra-
rem um documento que vos diga exata-
mente o que vão ter que fazer e aí 
entram as unidades, os serviços e 
as pessoas que as compõem. Não 
só os médicos, mas todos os pro-
fissionais de saúde que colaboram 
também na vossa formação de-
vem aproveitar todos os momentos 
para aprender. Existem também 
outros documentos que devem co-
nhecer para mais tarde não terem 
nenhum problema ou surpresa de-
sagradável. O Regulamento do In-
ternato Médico, o Regime Jurídico 
do Internato Médico ou o Código 
Deontológico da Ordem dos Médi-
cos são documentos importantes e 
devem conhecê-los com algum de-
talhe, para que possam agir sem-
pre em conformidade. Familiarizem-se 
e tirem dúvidas, daqui em diante. 

Relativamente ainda às oportunidades 
de formação, gostava de deixar uma 
nota pessoal. Eu tive oportunidade de 
fazer uma formação excelente num hos-

pital distrital e não me arrependo uma 
única vez da decisão que tomei, em ter 
escolhido uma instituição mais perifé-
rica para desenvolver o meu internato 
médico. Tentem perceber desde o início 
se existe alguma área de interesse parti-
cular para vocês, para que possam fazer 
alguns estágios em instituições de refe-

rência nessas áreas. 
No meu caso particu-
lar, fiz dois estágios no 
estrangeiro: estive em 
Moçambique, durante 
dois meses, num con-
texto diferente, em 
que contactei com 
patologias e situações 
muito diferentes, e 
estive três meses em 
Londres, a desenvol-
ver uma área do meu 
particular interesse. 
Aprendi a trabalhar 
de outra forma, com 
formas de organi-
zação do sistema de 

saúde e trabalho médico muito dife-
rentes, com doentes e patologias muito 
mais diversificadas do que aquelas que 
estava habituado a ver. Sem dúvida ne-
nhuma de que para além de toda a ex-
periência que tive no território nacional, 
aquilo que fiz em termos internacionais 

O Regulamento 
do Internato 
Médico, o Regime 
Jurídico do 
Internato Médico 
ou o Código 
Deontológico 
da Ordem dos 
Médicos são 
documentos 
importantes e 
devem conhecê-
los com algum 
detalhe, para 
que possam 
agir sempre em 
conformidade.

As oportunidades 
de formação no 
internato médico 
nem sempre 
sucedem nos 
momentos mais 
formais, mas sim 
numa panóplia 
de ocasiões. 
Qualquer doente, 
qualquer contacto 
ou discussão 
clínica é uma 
oportunidade de 
formação que não 
podemos perder. 
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me ajudou a construir enquanto profis-
sional e vos ajudará também. Pensem 
nisto com tempo, procurem os lugares 
para onde gostavam de ir, discutam 
com os vossos orientadores de 
formação e diretores de ser-
viço e percebam quais são as 
oportunidades que vão comple-
mentar a vossa formação cá e 
no estrangeiro. Mas tenham a 
certeza de que esta experiência 
também vos vai permitir per-
ceber que o trabalho que é feito 
em Portugal, em termos de 
formação médica, é um traba-
lho de excelência. Estão muito 
bem entregues e vão perce-
ber que em muitas situações a 
nossa formação não fica nada 
atrás daquilo que é a formação 
no estrangeiro. Será impor-
tante perceber isso e comparar 
formas de trabalho diferentes para que 
se construam como profissionais. 

Gostava ainda de vos deixar uma nota 
sobre aquilo que vai ser o vosso percurso 
ao longo do internato. Em princípio vai 
correr tudo bem, na grande maioria dos 
internatos as coisas correm dentro da 
normalidade. As pessoas estão vocacio-
nadas para a formação, as instituições 
também estão orientadas, os programas 
são desenhados para que as coisas cor-
ram bem. Mas em raras ocasiões isso 
pode não acontecer. Por isso é impor-
tante que saibam que existe uma sé-
rie de estruturas que estão cá a pensar 
em vocês e na vossa formação e inter-
nato médico. Em algumas sessões que 
fiz anteriormente, de forma presencial, 
costumava dizer que os problemas resol-
vem-se primeiro dentro de casa. E isso 
é verdade. Se tiverem algum problema 
ao longo deste percurso, falem sempre 
que possível com o vosso orientador de 
formação e diretor de serviço para ten-
tar chegar a bom porto. Se ainda assim 
não conseguirem, podem recorrer à 
vossa direção de internato médico, que 
é o guardião do internato na instituição 
e o garante de que as coisas correm bem. 
Entrem em contacto com a vossa dire-
ção de internato médico, familiarizem-
-se com as pessoas que lá trabalham, 
porque muitas vezes os problemas con-
seguem-se resolver facilmente dentro 

destes contextos. Se continuarem com 
alguma questão, dúvida ou acharem 
que a vossa formação não está a decor-
rer como deveria, contem com o apoio 

da Ordem dos Médicos, 
o Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médi-
cos, o Conselho Nacional 
do Médico Interno, o Con-
selho Nacional da Ordem 
dos Médicos e exponham 
os vossos problemas e 
questões. Certamente ha-
verá sempre alguém dis-
ponível para vos respon-
der e ajudar. Muitas vezes 
num contexto informal, 
mas também podem ter 
apoio jurídico. 

Por fim, não hesitem em 
colocar dúvidas sempre 

que estas surjam. Quando não estive-
rem seguros daquilo que estão a fazer, 
não tenham problema em pedir ajuda e 
não avancem sem ter por perto alguém 
mais graduado. Devemos reconhecer 
as nossas limitações e perguntar aquilo 
que não sabemos, são das características 
mais importantes no internato médico 
e para garantir a aprendizagem. Não 
tenham receio de assumir que não sa-
bem e perguntarem, isso vai acontecer 
ao longo dos anos e até enquanto espe-
cialistas. É impossível sabermos sem-
pre sobre tudo, mas mais 
importante do que isso 
é sabermos reconhecer 
quando estamos a atingir 
o nosso limite e capacida-
des. Durante este tempo, 
saibam reconhecer tam-
bém as vossas próprias 
limitações em termos 
pessoais, o vosso tempo 
de descanso e qualidade 
de vida. É uma relação 
muitas vezes complicada 
e torna-se difícil conjugar 
aquilo que são as neces-
sidade da atividade assis-
tencial com os requisitos 
da atividade científica e formativa e, 
muitas vezes, o nosso descanso e vida 
pessoal ficam para trás. Se não conse-
guirmos manter o cuidado connosco é 
impossível depois prestar os melhores 

cuidados. Reservem tempo para vocês 
e para aproveitarem outros aspetos da 
vida pessoal, para que tenham um ba-
lanço adequado e prevenir que mais 
tarde surjam situações de desgaste. Cui-
dem sempre de vocês durante o inter-
nato médico para que possam garantir 
que estão nas melhores condições para 
trabalharem e desenvolverem a vossa 
formação. Não tenham dúvidas de que 
vão entrar numa das melhores fases da 
vossa vida. Nos próximos 4, 5 ou 6 anos 
vão acontecer coisas espetaculares, uns 
vão casar, outros ter filhos, passamos a 
ter uma autonomia progressiva no tra-
balho, sentimos que temos mais capa-
cidades e este crescimento é uma das 
melhores sensações desta fase. Aprovei-
tem estas oportunidades e saibam que 
podem contar com a nossa ajuda. Sejam 
bem-vindos ao internato médico e dese-
jo-vos um ótimo percurso ao longo dos 
próximos anos”. 

OPORTUNIDADE PARA 
CENTENAS DE INTERNOS 
ONLINE INTERAGIREM COM OS 
PARTICIPANTES

Depois de assistirem à sessão, os 
jovens internos tiveram a opor-
tunidade de colocar questões, 

esclarecer dúvidas e partilhar os princi-
pais anseios com os colegas presentes na 
sessão. António Araújo, presidente do 

CRNOM, foi o anfitrião deste 
encontro digital, realizado 
através da plataforma Zoom, 
e inaugurou a discussão, ques-
tionando Francisco Mourão 
sobre o impacto da pandemia 
no internato. O ainda interno 
de Pediatria partilhou o seu 
caso pessoal e referiu as al-
terações no cronograma de 
formação e o facto de não ter 
feito um estágio tão diferen-
ciado como gostaria. “Sei que a 
pandemia impactou muito em 
alguns aspetos, em termos de 
experiência clínica, porque na 
Pediatria tivemos uma redu-

ção enorme na atividade, com menos re-
curso ao serviço de urgência, motivado 
pelo fecho das escolas e o confinamento. 
Por outro lado, assumi funções mais 
cedo do que o previsto para a altura, 

Saibam 
reconhecer 
também as 
vossas próprias 
limitações em 
termos pessoais, 
o vosso tempo 
de descanso e 
qualidade de 
vida. […] para 
que tenham um 
balanço adequado 
e prevenir que 
mais tarde surjam 
situações de 
desgaste.

Contem com o 
apoio da Ordem 
dos Médicos, 
o Conselho 
Regional do 
Norte da Ordem 
dos Médicos, 
o Conselho 
Nacional do 
Médico Interno, 
o Conselho 
Nacional da 
Ordem dos 
Médicos e 
exponham os 
vossos problemas 
e questões.



10

como assumir o serviço de urgência 
equiparado a especialista. Acabou 
por ser uma oportunidade de for-
mação importante e permitiu-me 
lidar com situações muito distintas 
nesse contexto”, explicou. Francisco 
Mourão revelou ainda as principais 
mudanças no seu internato, os as-
petos positivos do local onde o fez 
e ainda a escolha da especialidade 
de Pediatria. Neste sentido, Antó-
nio Araújo destacou a “satisfação 
pessoal e a felicidade que deve pro-
porcionar a escolha de uma espe-
cialidade” e a importância de nos 
realizar no dia-a-dia de trabalho.
Numa conversa franca, António Araújo 
e Francisco Mourão falaram sobre as 
perspetivas de futuro que têm os cole-
gas que acabaram agora a sua formação 
geral e não conseguem obter vaga para 
Formação Especializada, e os vários 
caminhos possíveis. Alguns internos 
colocaram questões, nomeadamente 
sobre se será expectável que o contexto 
pandémico venha a afetar a idoneidade 
dos serviços este ano. Ambos responde-
ram que não, sem esconder o impacto 
provocado até agora. “Temos tentado 
aumentar as capacidades formativas 
dos serviços, garantindo a qualidade da 
formação. Estamos empenhados, e não 
será a pandemia a afetar essa idonei-
dade”, esclareceu António Araújo. 

ANTÓNIO ARAÚJO
Conselho Regional do Norte da OM

A pandemia tem vindo a mo-
dificar muito a nossa forma de 

estar e de proceder na vida. Também 
aqui, na SRNOM, temos vindo a adap-
tar-nos a estes novos tempos e adequar 
as iniciativas que normalmente realizá-
vamos durante o ano. Uma dessas ini-
ciativas é a Receção aos Jovens Internos, 
sejam eles de formação geral ou especí-
fica. Hoje, devíamos estar a receber os 
colegas nas nossas instalações, que são 
vossas também. Mas, infelizmente, a 
pandemia não deixa que tal aconteça 
e, portanto, tentamos transformar isso 
neste evento audiovisual que os colegas 
estão a assistir. É importante receber-
-vos aqui porque vocês, internos, são um 
elo fundamental no Serviço Nacional de 
Saúde. Se há relativamente pouco tempo 
atrás se colocava em questão se vocês de-
veriam ou não ser pagos pelo trabalho 
que desenvolvem no SNS, eu penso que 
hoje em dia não há dúvida nenhuma de 
que vocês são um sustentáculo do SNS e 
são, muitas vezes, a força maior de traba-
lho. Neste momento, muita da atividade 
que é desenvolvida se deve a vocês. Isso 
deve orgulhar-vos e fazer-vos pensar 
que estão a viver um momento histórico, 
que espero que nunca mais se repita 
nas nossas vidas. No entanto, quando a 
pandemia for ultrapassada, queremos 
que retomem o vosso internato de uma 
forma organizada e segundo os melho-
res valores que temos definidos para 
cada um dos internatos. Para isso, con-
tamos novamente com o vosso empenho 
e dedicação. Contamos com a vossa exi-
gência no dia-a-dia para que os serviços 
vos forneçam a melhor formação possí-
vel, para que depois, mais tarde, vocês 
possam praticar os atos médicos com 
qualidade e segundo o estado da arte. 
Vocês têm o dever de exigir que vos se-
jam dadas essas possibilidades. Devem 
também ter orgulho na vossa profissão e 
responsabilidade e ética no exercício da 

Medicina. Seja qual for a especialidade 
ou internato, é isso que vos é pedido, to-
dos os dias. Também vos é pedido uma 
grande dedicação à vossa formação neste 
momento. A SRNOM está aqui para vos 
apoiar e quando for necessário para vos 
ajudar a ultrapassar momentos menos 
fáceis da vossa formação. Contem con-
nosco para isso e para vos proporcionar 
eventos de formação, culturais, lúdicos,  
e desportivos, de forma a que vocês sin-
tam que estas instalações são também 
a vossa casa. Podem estar cá não só no 
tempo de formação mas também no 
tempo de lazer com os vossos familia-
res. Não deixem de participar nas ativi-
dades da SRNOM, não deixem de vir cá 
porque só com a união entre os médicos 
conseguiremos ter uma classe forte e re-
presentativa. Os tempos estão muito exi-
gentes e difíceis para todos nós. Se não 
estivermos unidos, só perderemos. Con-
tamos convosco!”

DALILA VEIGA
Conselho Sub-Regional do Porto da 
Ordem dos Médicos

Em nome do Conselho Sub-
-Regional do Porto da Ordem 
dos Médicos quero dar as boas-

-vindas a todos os médicos internos que 
iniciam agora o seu percurso, quer a ní-
vel da sua formação geral, quer a nível da 
sua formação especializada. Este é um 
momento ímpar nas vossas vidas e na 
vida de todos os médicos. Infelizmente, 
somos chamados a dar resposta a uma 
das maiores tragédias que aconteceu em 
termos de saúde pública a nível mundial. 
Mas é também um momento de enorme 
crescimento e aprendizagem. O papel 
dos médicos internos nesta luta contra a 
pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 
tem sido um dos principais motores do 
Serviço Nacional de Saúde. Em nome 
de todos os médicos e todos os cidadãos, 
queria deixar-vos uma palavra especial 
de agradecimento nesse sentido. Por ou-
tro lado, é também importante salien-
tar que este é um período de aprendi-
zagem que também traz ao de cima as 
principais motivações que nos levaram 
a abraçar esta profissão: salvar vidas. 
Neste momento, este é o exercício mais 
nobre que podemos fazer em prol de to-

Mensagens do presidente do CRNOM 
e dos presidentes dos conselhos sub-
regionais do Porto, Braga, Viana do Castelo, 
Vila Real e Bragança.
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dos nós, da sociedade, do futuro. Infeliz-
mente, a formação médica tem estado 
comprometida perante as exigências do 
momento. Mas estamos certos de que 
quando a tempestade passar, consegui-
remos efetivamente voltar a normalizar 
a atividade e a formação para assegurar 
a qualidade da mesma e o vosso futuro. 
Agora, todos vocês são chamados a dar 
o vosso contributo com humanismo, a 
paixão que caracteriza a nossa atividade 
com os nossos doentes, com sentido de 
abnegação. Estou certa de que consegui-
remos dar um enorme contributo para o 
futuro do nosso país, para o sucesso da 
luta contra esta pandemia e, deste modo, 
permitir que possamos traçar um novo 

futuro. Atendendo à 
situação que vivemos, 
não foi possível rea-
lizar a cerimónia ha-
bitual de receção aos 
médicos internos, no 
entanto, vamos querer 
que no futuro a possa-
mos replicar. Sintam-
-se acarinhados e re-
conhecidos por todo o 
vosso esforço e mérito 
pela Ordem dos Mé-
dicos e também não 
tenham dúvidas que 
esse esforço será devi-
damente reconhecido. 
Àqueles que iniciam a 
sua formação geral e, 
como tal, estão a dar 
os primeiros passos, 
a mensagem que vos 
transmito é que não 
tenham medo. Apren-
dam com os vossos pa-
res e os mais velhos e, 
acima de tudo, o foco 
é que o pequeno gesto 
que cada um de nós 
possa fazer para aju-
dar a salvar uma vida 
tem um valor enorme. 
Independentemente 
da área de especializa-
ção ou do bloco forma-
tivo em que se encon-
tram, todos podemos 
marcar a diferença 
individualmente. Não 
só através de peque-

nos gestos no dia-a-dia, mas também 
naqueles grandes gestos e tarefas que 
desempenhamos nos centros de saúde e 
nos hospitais deste país para marcar a 
diferença. É exatamente este espírito de 
missão que nos deve unir a todos por um 
bem maior, pelo bem comum. Deixo-vos 
esta mensagem de esperança e as boas-
-vindas. Sintam esta casa da SRNOM 
como a vossa casa, que está sempre 
aqui para vos acolher, ajudar, orientar 
e, acima de tudo, para defender a qua-
lidade da vossa formação e contribuir 
para o futuro dos melhores cuidados de 
saúde e servir os melhores interesses. 
Um bem haja a todos, juntos iremos cer-
tamente vencer”.

ANDRÉ SANTOS LUÍS
Conselho Sub-Regional de Braga da 
Ordem dos Médicos

Caros colegas, sejam bem-vin-
dos a esta profissão que nos 
une. Vão fazer o vosso inter-

nato numa época de grandes desafios 
para os médicos, pela situação pandé-
mica que atravessamos e onde os mé-
dicos internos estão a desempenhar 
um papel meritório e indispensável no 
funcionamento do Serviço Nacional de 
Saúde. Naquilo que é a assistência mé-
dica aos doentes COVID e não-COVID. 
Podemos dizer que sem os médicos in-
ternos, claramente os nossos cuidados 
seriam piores e as pessoas devem re-
conhecer isso. Vai ser um período de 
grandes desafios, com algumas incer-
tezas que caracterizam esta fase. Ques-
tionarão como vai ser a vossa vida, se 
terão lugar na formação especializada, 
no caso dos internos de formação ge-
ral, se terão uma colocação no sítio que 
pretendem no fim do internato, entre 
outras. Mas não vivam as incertezas, vi-
vam antes a esperança e a oportunidade 
que vos é dada de aprender e fazer um 
percurso que não irão repetir mais. Vão 
ter um papel fundamental e marcar a 
diferença nos serviços e nos locais por 
onde passarão. É uma altura maravi-
lhosa na vossa vida profissional e pes-
soal. Desempenhem bem a vossa profis-
são e nós cá estaremos para fazer este 
percurso convosco”.

NELSON RODRIGUES
Conselho Sub-Regional de Viana do 
Castelo da Ordem dos Médicos

Aproveito esta oportunidade 
para vos desejar uma boa en-
trada no internato e muitos 

sucessos na vossa vida como médicos. 
É inevitável, nesta altura, falar daquilo 
que nos assola: a pandemia. É um tema 
que preocupa muito as pessoas, nomea-
damente os médicos e os jovens médi-
cos. Mas nesta fase é ainda mais im-
portante mantermos o nosso espírito, 
o nosso dever deontológico e missão de 
prestar cuidados de saúde de qualidade 
aos nossos concidadãos. É aquilo que, 
de facto, tem sido feito. Os médicos por-
tugueses poderão orgulhar-se daquilo 

Não há dúvida 
nenhuma de 
que vocês são 
um sustentáculo 
do SNS e são, 
muitas vezes, a 
força maior de 
trabalho. 

O papel dos 
médicos internos 
nesta luta contra 
a pandemia 
provocada pelo 
SARS-CoV-2 
tem sido um 
dos principais 
motores do 
Serviço Nacional 
de Saúde.

Não vivam 
as incertezas, 
vivam antes a 
esperança e a 
oportunidade 
que vos é dada de 
aprender e fazer 
um percurso que 
não irão repetir 
mais.
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vai acontecer, e creio que estão muito 
empenhados em ganhar competências 
técnico-científicas e deontológicas. Irão 
ser uns médicos especialistas nas várias 
áreas e muito competentes. Vocês esco-
lheram uma profissão que é, de facto, 
uma grande profissão e que nos molda 
como médicos e pessoas. Ser médico é 
uma característica muito particular. 
Queria terminar deixando-vos uma pa-
lavra de sucesso e grande confiança no 
futuro. Por isso, vou citar Tiago Rodri-
gues, ator, encenador, diretor artístico 
do Teatro D. Maria II e Prémio Pessoa 
2019: ‘Médico. Acho que é a verdadeira 
profissão, as outras são desculpas para 

que tem sido feito e que vão continuar 
a fazer, tal como vocês, que também já 
participam nesta comunidade médica, 
e são muito bem-vindos como internos 
e médicos que nos ajudam a combater 
esta pandemia. Não nos podemos es-
quecer de uma coisa fundamental: para 
nós, que somos médicos atualmente, 
este é certamente o maior desafio das 
nossas carreiras. Atravessamos algu-
mas dificuldades, mas estamos a fazer 
face a este flagelo. Não queria deixar de 
vos dizer que temos que olhar para isto 
como uma fase provisória, que vai pas-
sar. Os internatos e a vossa formação vai 
ser feita num contexto diferente, mas 

estarmos ocupados. Exige coragem, al-
truísmo e espírito de sacrifício’. É isto 
que devemos ter em conta na nossa con-
duta como médicos”.

MARGARIDA FARIA
Conselho Sub-Regional de Vila Real 
da Ordem dos Médicos

O Conselho Sub-Regional de 
Vila Real deseja as boas-vin-
das aos jovens médicos que 

iniciam a sua formação geral ou For-
mação Especializada neste ano de 2021. 
É um ano em que existem condições 
particularmente difíceis para exercer 
a atividade médica e para fazer forma-
ção nesta área. No entanto, a Ordem dos 
Médicos, tal como sempre, estará muito 
atenta às condições de exercício profis-
sional de todos os médicos. Incluindo 
vocês, jovens médicos, nesta altura tão 
importante da vossa vida. De qualquer 
modo, o vosso contributo é sempre um 
contributo muito importante nos hospi-
tais, centros de saúde e em todos os ser-
viços onde trabalham. Vocês já são mé-
dicos, ainda que em formação exercem 
a atividade como médicos. Nesta altura, 
mais do que já é habitual, o vosso tra-
balho revela-se importantíssimo para 
cuidar dos doentes. Não se esqueçam, 
porém, que a vossa atividade forma-
tiva também é muito importante. Por-
tanto, vós e nós, como médicos e pes-
soas que têm responsabilidades na área 
da formação nos serviços onde vocês 
se encontrarem, também iremos estar 
atentos às condições de exercício da 
profissão. Não duvidem em solicitar 
a ajuda das pessoas responsáveis pela 
área de formação e da Ordem dos Mé-
dicos, se entenderem que algo deve ser 
melhorado. Por outro lado, devo dizer-
-vos que  vosso trabalho vai ser impor-
tantíssimo, como sempre. Mas não es-
queçam que este ano, as pessoas estão 
mais isoladas nos hospitais e é muito 
importante relembrar-vos a parte hu-
mana no exercício desta profissão. So-
mos nós, profissionais de saúde, que 
mais próximos estamos dos doentes. 
Essa é uma das partes mais importan-
tes de ser médico. Assim, desejo-vos as 
maiores felicidades e contem sempre 
com a Ordem dos Médicos para vos aju-
dar em tudo o que for necessário”. 
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Irão [internos 
de formação
geral] ter uma 
experiência 
diferente dos 
outros anos 
porque vão ser 
chamados a 
colaborar com 
os restantes 
colegas no 
tratamento dos 
nossos doentes. 

A Ordem dos 
Médicos, tal 
como sempre, 
estará muito 
atenta às 
condições 
de exercício 
profissional 
de todos os 
médicos, 
incluindo 
vocês, jovens 
médicos.

Nesta fase é 
ainda mais 
importante 
mantermos o 
nosso espírito, 
o nosso dever 
deontológico 
e missão de 
prestar cuidados 
de saúde de 
qualidade 
aos nossos 
concidadãos.



Foi possível com-
preender, de uma 
outra perspetiva, o 
internato, a sua or-
ganização e gestão 
e os seus órgãos. 
Foi possível perce-
ber o cuidado e o 
tempo despendido 
por vários médicos 
para assegurar que 
o internato médico 
corre da melhor 
forma possível para 
todos os intervenien-
tes. Tive a oportuni-
dade de conhecer e 
trabalhar com pes-
soas extraordiná-
rias nas várias equi-
pas do CNMI, que 
me deixam muitas 
saudades.

Que conselhos dá aos jovens que ini-
ciam agora o seu internato?
Que consigam aproveitar todas as 
oportunidades para aprendizagem, 
que muitas vezes são inadvertidas e 
inesperadas; que aproveitem desde 
o princípio para organizar o seu per-
curso e traçar um percurso indivi-
dual; que partilhem esta planificação 
e as suas dúvidas com o orientador de 
formação, que é o garante da quali-
dade da formação do médico interno; 
e que aproveitem para manter um 
estilo de vida saudável, num equilí-
brio adequado entre a vida pessoal e 
profissional. 

De que forma sentiu o apoio da Ordem 
dos Médicos ao longo deste percurso?
A Ordem dos Médicos apoiou-me ao 
assegurar e validar a idoneidade dos 
locais de formação nos quais tive opor-
tunidade de realizar estágios; ao asse-
gurar que as condições para a prática 
clínica eram as melhores nas várias 
instituições; e por ter estado presente 
na resolução de várias questões e pro-
blemas que foram colocados à classe 
médica ao longo do últimos anos.
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ANTÓNIO ANDRADE
Conselho Sub-Regional de Bragança 
da Ordem dos Médicos

Olá, colegas. Fui convidado 
pela Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos para 

vos dar breves palavras nesta receção 
aos novos internos que começam este 
ano uma nova etapa na sua vida: inter-
nos de Formação Especializada e for-
mação geral. É com todo o prazer que, 
em nome do Conselho Sub-Regional de 
Bragança, vos dou as boas-vindas nesta 
nova fase, que para alguns é o início da 
vossa vida profissional. Concretamente 
aos que vão começar agora o internato 
de formação geral, será o vosso batismo 
de fogo nesta época complicada de pan-
demia. Irão ter uma experiência dife-
rente dos outros anos porque vão ser 
chamados a colaborar com os restantes 
colegas no tratamento dos nossos doen-
tes. Para os internos de Formação Espe-
cializada será também uma nova fase, 
será “o primeiro dia do resto das vossas 
vidas”, porque escolheram, dentro da 
Medicina, uma especialidade que vos 
irá acompanhar até ao fim dos vossos 
dias. Felicidades!”

ENTREVISTA A  
FRANCISCO MOURÃO
Médico interno a concluir, este ano, a sua 
especialização em Pediatria na ULSAM. É 
membro do CRNOM e do Conselho Nacional 
do Médico Interno (CNMI). É ainda membro 
do Gabinete para a Prova Nacional de Acesso 
à Formação Especializada, em representação 
da Ordem dos Médicos.

Como descreve este período de 
internato?
O  internato de Formação Especia-
lizada em Pediatria constituiu uma 
imersão nesta vasta área de conheci-
mento. Compreendi o quão fascinante 
era a Pediatria, pela sua diversidade 
e complexidade e pela abrangência 
de idades, temas e patologias. Percebi 
que, como médico Pediatra, numas 
vezes com medidas simples e outras 
vezes com tratamentos e abordagens 
mais complexas, podia influenciar po-
sitivamente o presente, mas também o 
futuro de uma criança, de uma família 
e de uma sociedade. Foi um período de 
grande crescimento a nível pessoal e 
profissional, em que foi possível sentir 
uma evolução crescente ao longo dos 
anos e uma construção progressiva da 
capacidade profissional. As várias vi-
vências, experiências e oportunidades 
transformaram-se sistematicamente 
em oportunidades de crescimento e 
aprendizagem. 

Que balanço faz e quais são as princi-
pais ambições para o futuro?
Foram anos muito marcantes, em que 
é fundamental a dedicação para conse-
guir alcançar o rigor clínico e científico 
necessários para saber cuidar e tratar. 
Procurei responder a todas as solicita-
ções dos vários serviços e nos diferen-
tes estágios. Todos os dias procurei ser 
e fazer melhor e transformar dúvidas 
em oportunidades de crescimento e 
aprendizagem. O reconhecer das mi-
nhas limitações foi motor de mais es-
tudo e preparação. Existiram percalços 
e momentos de tristeza e desânimo. 
Mas os momentos positivos, as alegrias 
e o crescimento tornaram o saldo fi-
nal francamente positivo. As expecta-
tivas são as de que se irão abrir novas 
portas e oportunidades para crescer e 
aprender, esperando poder dedicar-me 
a uma área mais específica do conheci-
mento dentro da Pediatria.

Como foi a experiência enquanto coor-
denador na região Norte do Conselho 
Nacional do Médico Interno (CNMI)?
A experiência no CNMI iniciou-se du-
rante o meu Internato do Ano Comum 
(atual Internato de Formação Geral). 

“As várias 
vivências, 
experiências e 
oportunidades 
transformaram-se 
sistematicamente 
em oportunidades 
de crescimento e 
aprendizagem.”
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Receção 
ao Médico 
Interno 2021 
em Viana do 
Castelo

Internos “top performers”
O Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo da Ordem dos 
Médicos não quis deixar de 
assinalar a chegada dos novos 
médicos internos à região. 
Por isso, no dia 25 de março, 
organizou a sua tradicional 
“Receção ao Médico Interno 
de Formação Geral e 1º Ano 
de Formação Especializada”. 
A sessão decorreu por 
videoconferência e contou 
com a participação de António 
Araújo e Miguel Guimarães. 

“Temos todo o gosto em receber-
-vos aqui, esta é a casa de todos 

nós!”. Foi desta forma que Nelson Rodri-
gues, presidente do Conselho Sub-Re-
gional de Viana do Castelo, deu as boas-
-vindas aos jovens médicos internos. De 
forma diferente do habitual, a Receção 
ao Médico Interno de Formação Geral 
e 1.º Ano de Formação Especializada 
realizou-se no dia 25 de março, por vi-
deoconferência, a partir da sede da sub-
-região. António Araújo, presidente do 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), Miguel Guima-
rães, bastonário da Ordem dos Médicos, 
Margarida Faria e Dalila Veiga, presi-
dentes dos Conselhos Sub-Regionais de 
Vila Real e do Porto, respetivamente, 
Lurdes Gandra, Alberto Midões e outros 
membros do Conselho Sub-Regional de 

Viana do Castelo estiveram presentes 
na sessão, que contou com cerca de 40 
participantes.
Apesar de ser um evento de extrema 
importância para os novos médicos, a 
descontração marcou esta reunião vir-
tual. Nelson Rodrigues, enquanto orga-
nizador da iniciativa, preparou um texto 
dirigido aos novos internos de Viana do 
Castelo, garantindo-lhes uma formação 
competente e acompanhada. “Os nossos 
votos são que vos formeis competente-
mente e aqui, em Viana do Castelo, têm 
essa possibilidade. Não esqueçam que a 
formação de um médico nunca acaba; é 
um estudante toda a sua vida. Procurem 
formarem-se em termos técnico-cientí-
ficos, deontológicos e como cidadãos de 
corpo inteiro”, recomendou.

Texto Catarina Ferreira
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“Keep calm and be 
healthy” 

Sob o tema “Aprende a cuidar de ti para 
melhor cuidares dos outros”, Rui Esca-
leira, membro do Conselho Sub-Regio-
nal de Viana do Castelo, preparou uma 
apresentação, intitulada “Keep calm 
and be healthy”. Como especialista 
em Medicina Desportiva e membro da 
equipa de saúde do Comité Olímpico 
Português, acompanhando atletas de 
alto rendimento, o orador convidado 
destacou a importância da saúde dos 
profissionais de saúde. 
“O que há de semelhante entre o interno 
que está a começar o seu percurso e os 
atletas de alto rendimento desportivo? 
Afinal o que nos aproxima? Somos to-
dos top performers porque na nossa prá-
tica diária fazemos sempre um traba-
lho de alto rendimento em várias áreas, 
desde a produção científica, atividade 
académica, assistencial e formativa e 
todo o processo de integração da apren-

MENSAGEM 
DE NELSON 
RODRIGUES AOS 
NOVOS INTERNOS 

Caros colegas, felicito-
-vos pelo novo passo 
que dão na vossa vida 

de médicos e desejo-vos os maio-
res sucessos. Estamos contentes 
pela vossa vinda, vida nova a jorrar. 
Este é um percurso de formação 
intensiva, uns para serem médicos 
no exercício autónomo, outros na 
aprendizagem de uma das várias 
especialidades médicas existentes. 
Os nossos votos são que vos formeis 
competentemente e aqui, em Viana 
do Castelo, têm essa possibilidade. 
Não esquecer que a formação do 
médico nunca acaba, pois é um estu-
dante durante toda a vida. Procurem 
formarem-se em termos técnico-
-científicos, deontológicos e como 
cidadãos de corpo inteiro. O médico 
deve ser um cidadão empenhado no 
desenvolvimento da sociedade em 
que se insere. Formem-se no fun-
damento da vossa cultura científica, 
tal como na cultura humanista, pois o médico é 
um humanista no pleno sentido do renascente. 
O alvo do seu trabalho é o ser humano e a sua 
circunstância, por isso, parafraseando Terêncio, 
“somos homens e nada do que é humano nos 
é estranho”. Dediquem-se também para se 
formarem como gestores em saúde, porque 
muitos de vós o irão ser. Outra área relevante 
é conhecer o direito relacionado com a nossa 
atividade e saber interpretá-lo. Será muito útil 
para compreender o vosso lugar nos serviços 
e na sociedade. Há quem veja no direito um 
açaime, mas não devemos interpretá-lo assim. 
Pelo contrário, somos mais livres. Um aspeto 
significativo na nossa atividade é prestar os 
melhores cuidados aos nossos concidadãos 
e o ambiente no trabalho, que nos possibilita 
cumprir o nosso dever de um modo mais suave. 
Cada um de nós é um elemento importante e 
fundamental como agente fomentador de um 
bom ambiente de trabalho, no respeito e con-
sideração pelos nossos colegas e pelos outros 
profissionais, quer pelo nosso exemplo, quer 
pela chamada de atenção para o bom caminho 
que todos devemos percorrer. Todavia, não 
nos podemos esquecer que há e vai continuar 
a haver elementos com um comportamento 
reprovável, uns reiteradamente, outros espo-
radicamente. Não façamos disso um drama e 

continuemos focados em proceder de forma 
correta. Encaremos isso como parte integrante 
do nosso trabalho, em que temos que articular 
com pessoas muito distintas e diferentes de 
nós. Falei-vos de três saberes que os médicos 
devem dominar: “saber ser, saber saber e saber 
fazer”. Realço o melhor saber e que condiciona 
os outros dois: o “saber ser”. Limito-me a dizer 
que devemos procurar cumprir a máxima de 
um dos cinco grandes imperadores romanos, 
Antonino Pio, “manter-se sempre com sereni-
dade e constância”.
As últimas palavras vão para a nossa Ordem: 
não se esqueçam que a Ordem dos Médicos é 
um espelho do que são os médicos, do que so-
mos nós e vós. Participem nos eventos, nos de-
safios que nos colocam a nossa Ordem. Lembro 
que este espaço, a nossa sede em Viana do 
Castelo é um espaço de todos os médicos e 
está ao vosso serviço. Utilizem-no do modo que 
melhor vos apraz e frequentem-no, assistindo 
e organizando eventos. Concluo, desejando os 
maiores êxitos e que encarem sempre a adver-
sidade com um sorriso nos lábios, sabendo que 
ela faz parte da vida e que desta bebereis o seu 
fluxo até à última gota. 

Um forte abraço de amizade,
Nelson Rodrigues”

“A procura da 
performance não 
tem nada a ver com 
a procura da saúde, 
mas sem saúde não há 
performance.”
Rui Escaleira



nica, a capacidade de comunicação, a 
dinâmica emocional, a resiliência emo-
cional e imunitária ou capacidade física 
que exige”, como a urgência e outros tra-
balhos intensos. E como se progride na 
performance? “Essa questão está muito 
relacionada com o conceito de hormese, 
muito divulgado por Nietzsche, que 
afirma que “aquilo que não nos mata 
torna-nos mais fortes”, adiantou Rui Es-
caleira, ao utilizar várias comparações 
entre variáveis para contrapor os atletas 
e os médicos internos. Na sua opinião, 
deve existir uma gestão adequada na 
saúde do interno para que tudo corra 
bem e a performance não diminua.  

“A procura da performance não tem 
nada a ver com a procura da saúde, mas 
sem saúde não há performance. Não 
nos podemos esquecer da importância 
da saúde dos nossos internos para que 
eles atinjam a performance. Muitas ve-
zes temos internos brilhantes até mais 
ou menos metade do seu percurso de 
formação mas que, mais perto do fim 
do internato, atravessam um período 
de fadiga que afeta o restante tempo do 
internato. É preferível que haja uma 
performance progressiva, interrompida 
por momentos de fadiga, do que surtos 
de performance seguidos de surtos de 
fadiga”, acrescentou. 
Rui Escaleira recorreu a alguns estudos 
já realizados para analisar de que forma 
o internato pode influenciar a saúde dos 
médicos internos e apresentou o bur-
nout e o overtraining como resultados 
de risco. “Os nossos internos estão num 
processo de desenvolvimento de compe-
tências específicas de elevado nível de 
performance, estão sujeitos a uma ele-
vada responsabilidade, sobrecarga de 
trabalho, privação de sono, entre outras 
variáveis. Mas existem estratégias pre-
ventivas que ajudam a reduzir o risco de 
burnout, como por exemplo, a preserva-
ção da sua identidade e manter as suas 
raízes, percebendo que será valorizado 
pelo seu trabalho; uma integração pro-
gressiva e balanceada da vida pessoal e 
profissional e ainda procurar ter, a cada 
dia, os seus momentos de lazer e de re-
cuperação”. Isto aliado às necessárias 
horas de sono, alimentação equilibrada, 
hidratação e exercício físico frequente. 
“Em resumo, vocês são top performers, 
sem dúvida alguma, ao nível de qual-
quer atleta de elite. Durante o inter-
nato vão levar muita coisa ao limite, 
faz parte, mas devem estar atentos aos 
riscos de burnout e devem preveni-lo. 
Olhem por vocês, olhem mais para o es-
pelho, tirem tempo para vocês e para a 
família. Façam o que gostam e não per-
cam o controlo da vossa vida. Cuidem da 
vossa saúde”, rematou o palestrante. 

dizagem. É uma performance multidis-
ciplinar, que no caso do interno tem um 
processo muito mais dinâmico. Servem 
não só os doentes, mas também outros 
órgãos a quem têm de dar contas ou 
prestar prova do que estão a fazer, desde 
o orientador de formação, diretor de ser-
viço, administração hospitalar, socieda-
des científicas, entre outros. Um cami-
nho apaixonante mas muito difícil, que 
os torna verdadeiros top-performers”, 
comparou Rui Escaleira. 
O médico cirurgião explicou ainda que, 
associado a essa multidisciplinaridade, 
encontra-se “o conhecimento teórico-
-prático, a capacidade de execução téc-
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“Vocês são top 
performers, sem 
dúvida alguma, ao 
nível de qualquer 
atleta de elite.”



los internos no SNS, 
principalmente nesta 
época de pandemia. 
Os nossos internos são 
verdadeiros atletas de 
alta competição, extre-
mamente dedicados 
ao SNS e aos doentes, 
dando muito de si, 
mais do que é exigido, 
no trabalho diário e na 
formação”. 
Tal como na Receção 
ao Médico Interno 
organizada pela SR-
NOM, António Araújo 
voltou a realçar as 
competências que um 
médico deve adquirir 
para exercer a profis-
são. Além das compe-
tências assistenciais, 
os conhecimentos nas 
áreas da investigação, 
do ensino e da gestão 
são também essen-
ciais e devem ser ad-
quiridos durante este 
período de formação. 
“O caminho é longo e 
difícil, vão ter momen-
tos em que sentirão o 
cansaço, porque o que 
vos é exigido pode ser 
demasiado, mas têm 
que saber ultrapassar 
e ganhar ferramen-
tas que vos permitam 
avançar e concluir a 
vossa formação. Desejo 
as maiores felicidades 

para o vosso futuro, com a certeza de 
que serão excelentes médicos”, reiterou 
o presidente do CRNOM. 

O apoio da Ordem  
dos Médicos
Por fim coube a Miguel Guimarães te-
cer algumas considerações e dar alguns 
conselhos aos jovens internos. Nesse 
sentido, destacou o “saber fazer aconte-
cer” como uma característica demons-
trada de forma ampla pelos médicos 
durante a pandemia. Para o bastonário 
da Ordem dos Médicos, “a liderança clí-

nica que os médicos demonstraram foi 
o que permitiu ao nosso país dar uma 
resposta satisfatória em alturas muito 
difíceis, muitas delas resultado de de-
cisões políticas atrasadas que levaram 
a consequências na capacidade de res-
posta do SNS que não foram fáceis de 
suportar. Tanto durante a fase inicial 
como depois, os médicos deram um 
grande exemplo. Mostraram porque são 
líderes na área da saúde. E os hospitais 
que têm médicos na sua liderança e ges-
tão deram o exemplo de como liderar, 
sem estar à espera de orientações supe-
riores que chegaram demasiado tarde. 
Souberam antecipar as medidas, tomar 
decisões acertadas e alcançar resultados 
extraordinários”, assegurou. 

Sinergias
“Devemos recordar aos cidadãos e a 
quem tem responsabilidades políticas 
aquilo que é o papel essencial dos médi-
cos internos no SNS. Os médicos inter-
nos não estão só a aprender. Aprendem 
e ensinam, estimulando a aprendiza-
gem e a formação contínua dos espe-
cialistas. Ou seja, os serviços que têm 
médicos internos são mais ricos e a 
qualidade prestada tende a ser melhor. 
É um dos valores acrescentados que 
os médicos trazem ao SNS ao fazerem 
parte integrante das equipas. São os mé-
dicos internos que dão vida aos serviços 
e tornam-nos cada vez melhores. Temos 
uma carreira que existe, internatos mé-
dicos devidamente organizados, uma 
formação de excelência e os melhores 
médicos do mundo”, elogiou Miguel 
Guimarães. 
O bastonário da OM aproveitou ainda 
para comentar a apresentação de Rui 
Escaleira, destacando as “três grandes 
dimensões do burnout” (Exaustão Emo-
cional, Despersonalização e Diminuição 
da Realização Profissional). n

Os nossos 
internos são 
verdadeiros 
atletas de alta 
competição, 
extremamente 
dedicados ao 
SNS e aos 
doentes, dando 
muito de si, 
mais do que 
é exigido, no 
trabalho diário 
e na formação.

Não 
esqueçam que 
a formação 
de um médico 
nunca 
acaba; é um 
estudante 
toda a vida.

A liderança 
clínica que 
os médicos 
demonstraram 
foi o que permitiu 
ao nosso país dar 
uma resposta 
satisfatória em 
alturas muito 
difíceis, muitas 
delas resultado de 
decisões políticas 
atrasadas que 
levaram a 
consequências 
na capacidade de 
resposta do SNS.
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Dedicação ao SNS
António Araújo começou a sua inter-
venção por felicitar o Conselho Sub-Re-
gional de Viana do Castelo, na pessoa de 
Nelson Rodrigues, pelo trabalho desen-
volvido, pelo carinho com que sempre 
recebem os internos e pelas atividades 
que têm vindo a organizar, mesmo du-
rante a pandemia, de que esta sessão de 
receção era um bom exemplo. Depois, 
o presidente do CRNOM destacou a 
apresentação “brilhante” e de extrema 
importância de Rui Escaleira. “A com-
paração não poderia ser mais feliz e de 
relevo pelo papel desempenhado pe-



projetos 
 inovadores  
em saúde
PARCERIA ENTRE A SRNOM E AS RESPETIVAS 
SUB-REGIÕES PROMOVE A PROXIMIDADE E A PARTILHA 
DE CONHECIMENTOS ENTRE COLEGAS
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Nesta edição, voltamos a desta-
car projetos marcados pela ino-
vação, investigação e desenvol-

vimento da ciência e saúde em Portugal. 
A iniciativa “Projetos Inovadores em 
Saúde” resulta de uma parceria estabe-
lecida entre a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SRNOM) e as 
respetivas sub-regiões do Porto, Braga, 
Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. 
Pretende dar a conhecer projetos ino-
vadores de gestão clínica desenvolvidos 
por médicos da região Norte do país, que 
partilham a sua experiência e dão a co-
nhecer trabalhos que se traduzem numa 
melhoria da qualidade, eficiência ou hu-
manização dos cuidados de saúde pres-
tados aos nossos doentes.

Nesta rubrica contamos com a apresen-
tação de mais dois projetos: 

i) “Equipa de Suporte a Doentes Cróni-
cos Complexos”, da Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos (ULSM);

ii) “Centro de Medicina Digital P5”, da 
Escola da Medicina da Universidade do 
Minho, Braga.

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos volta a convidar to-
dos os colegas a participar e a divulgar 
esta iniciativa nos respetivos locais de 
trabalho. “Esta é uma forma de estar-
mos mais próximos, de partilharmos as 
nossas experiências, enriquecer a nossa 
prática clínica e lançar pontes para de-
safios futuros. Assim que a pandemia o 
permitir, gostaríamos de poder contar 
com a presença de todos os participantes 
desta iniciativa numa sessão a realizar 
na SRNOM, promovendo o debate e o in-
tercâmbio de ideias e projetos inovadores 
em Saúde”, destacam António Araújo e 
Dalila Veiga, presidente do CRNOM e 
presidente do Conselho Sub-Regional 
do Porto da OM. 

Dadas as 
limitações 
impostas pela 

atual pandemia, que 
inviabilizam iniciativas 
de contacto presencial, 
decidimos dar início a 
esta iniciativa com a 
apresentação regular, 
numa rubrica dedicada 
na revista Nortemédico, 
destes projetos, envolvendo 
o testemunho e partilha dos 
colegas responsáveis. 
Dalila Veiga (Presidente do Conselho  
Sub-Regional do Porto) e António Araújo 
(Presidente do Conselho Regional do Norte  
da Ordem dos Médicos)
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PROJETO #5

Equipa de Suporte a Doentes 
Crónicos Complexos

na comunidade, a promoção e 
coordenação da continuidade de 
cuidados, a implementação e gestão 
do PIC e uma visão apoiada na 
proatividade. É trabalhada a literacia 
em saúde, a vigilância clínica, a 
gestão do regime terapêutico e a 
promoção de saúde, ao utente e à 
família/prestador de cuidados. O 
objetivo é a melhoria da qualidade 
de vida dos utentes e a satisfação 
dos mesmos. O PIC é definido pelo 
internista e condensa os principais 
problemas do utente identificados 
como relevantes. Propõe para cada 
um várias estratégias farmacológicas 
e não farmacológicas com vista 
a atingir os objetivos propostos 
e que vão orientar a Equipa e 
em particular o Gestor de Caso 
(GC) no acompanhamento do 
utente. A Medicina Interna, pela 
abordagem global, sistematizada e 
multidisciplinar que carateriza a sua 
atuação, é a melhor especialidade 

 APRESENTAÇÃO                                 

A Equipa de Suporte a Doentes 
Crónicos Complexos (ESDCC) 
é uma equipa multidisciplinar 
constituída por médicos de 
Medicina Interna e enfermeiros, 
que acompanham uma população 
de utentes que se caracteriza 
pela sua multimorbilidade, 
elevada dependência dos serviços 
de saúde e polimedicação, 
conhecidos por Doentes Crónicos 
Complexos. Usa como ferramentas 
principais a Gestão de Caso, feita 
por enfermeiros sediados nos 
Cuidados de Saúde Primários, 
um Plano Individual de Cuidados 
(PIC), com estratégias para abordar 
os principais problemas dos 
utentes, e o apoio permanente de 
médicos internistas com visitas 
domiciliárias programadas ou 
urgentes. A Gestão de Caso tem 
como princípios a abordagem do 
doente como um todo, a atuação 

médica para acompanhar estes 
utentes. A atuação do médico 
internista faz-se pela avaliação 
inicial dos doentes propostos para 
serem integrados na Equipa, no 
acompanhamento e discussão 
regular do doente com os GC e da sua 
observação programada e urgente, 
aquando de intercorrências agudas. 
Os utentes podem ser referenciados 
pelos Cuidados de Saúde Primários 
e pelas Equipas Hospitalares 
(internamento ou consulta externa). 
A atuação da equipa é sempre feita 
em articulação com as Equipas de 
Saúde Familiar.

A ESDCC É UMA EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR CONSTITUÍDA 
POR ESPECIALISTAS DE MEDICINA 
INTERNA E ENFERMEIROS 

Da esquerda para a direita:  
Dra. Fátima Leal Seabra, Enf.º António 
Oliveira, Enf.ª Eduarda Almeida, Enf.ª Susana 
Gonçalves, Enf.ª Patricia Rocha, Enf.º Miguel 
Pereira e Dr. Jorge Alves Martins. 

Por: 
 Jorge Alves Martins  
Assistente Hospitalar 
Graduado de Medicina Interna 
e Coordenador da Equipa de 
Suporte a Doentes Crónicos 
Complexos (ESDCC), da Unidade 
Local de Saúde de Matosinhos 
(ULSM), no Porto

(nortemédico) – Quando se iniciou e como 
surgiu esta iniciativa?
(Jorge Alves Martins) – A Equipa foi 
criada em outubro de 2016 na ULS Ma-
tosinhos como uma estratégia para res-
ponder às necessidades específicas deste 



grupo de utentes. São utentes frágeis, 
suscetíveis a efeitos laterais dos medica-
mentos pelo número elevado que fazem, 
muitas vezes com cuidadores da mesma 
idade. A resposta dos Serviços de Saúde 
disponível a esta população é muito frag-
mentada e pouco centrada no doente e 
na sua família/prestadores de cuidados, 
num sistema que foi construído para 
lidar fundamentalmente com doentes 
com patologia aguda. A Dr.ª Céu Rocha, 
Coordenadora da Equipwa de Cuidados 
Paliativos, aproveitando a experiência 
da ULS Matosinhos em Equipas de In-
tegração de Cuidados, foi a mentora do 
projeto e convidou-me para fazer a sua 
operacionalização. Iniciou-se como um 
projeto piloto, na Unidade de Cuidados 
na Comunidade (UCC) Sra. da Hora, 
mas ao longo dos anos foi crescendo e 
atualmente abarca toda a área de in-
fluência da ULS Matosinhos, estando 
presente nas quatro UCC (Senhora da 
Hora, Leça da Palmeira, São Mamede 
de Infesta e Matosinhos).

Qual é o principal objetivo ou inovação 
desta Equipa?
O principal objetivo da ESDCC é provi-
denciar uma resposta integrada, coorde-
nada e personalizada a uma população 
frágil e com elevada dependência dos 
Serviços de Saúde. A inovação deste 
projeto deve-se ao facto de esta ser uma 
Equipa multidisciplinar de enfermeiros 
da comunidade e médicos internistas 
que trabalham num conceito de proxi-
midade, colocando o doente e a sua fa-
mília/prestadores de cuidados no centro 
do sistema.

Quem são os responsáveis/intervenien-
tes na sua organização? 
A equipa nuclear é formada por médi-
cos e enfermeiros, mantendo articula-
ção com outros profissionais, como por 
exemplo, os nutricionistas e assistentes 
sociais.

Considera que este é um projeto que se 
traduz numa melhoria da qualidade, efi-
ciência ou humanização dos cuidados 
de saúde prestados aos doentes?
Sim, definitivamente. Este projeto ba-
seia-se numa relação de proximidade 
e acompanhamento personalizado de 
utentes com elevada necessidade de 
apoio dos Cuidados de Saúde. Os uten-
tes têm contacto direto com o seu GC 
para qualquer dúvida ou agravamento, 
têm a visita programada e/ou urgente 
do médico internista e os Meios Com-
plementares de Diagnóstico e Terapêu-
tica são realizados no domicílio, quando 
possível, ou agrupados no mesmo dia no 
Hospital. O sistema adapta-se ao utente 
e não o contrário.

Qual tem sido o seu impacto na comuni-
dade médica e sociedade em geral? 
Tem sido muito positivo desde o início. 
A Equipa tem vindo a crescer ao longo 
dos anos, traduzido no aumento pro-
gressivo de referenciações e de solici-
tações. Trabalhamos em sinergia com 
as Equipas de Saúde Familiar e com 
as Especialidades Médicas que veem a 
nossa atividade como uma mais-valia 
na otimização e gestão dos utentes. No 
princípio havia muita curiosidade em-
bora com desconhecimento sobre como 

trabalhávamos, mas atualmente já 
temos casos em que são os utentes 
que pedem para ser referenciados à 
Equipa. Diariamente lidamos com 
situações de solidão, dificuldades 
económicas e instabilidade fami-
liar, pelo que procuramos encontrar 
parceiros e soluções na comunidade 
para estas situações.

Que balanço faz? Quais são as expe-
tativas para o futuro? 
A nível pessoal, trabalhar neste con-
ceito inovador de cuidados, na comu-
nidade e com esta proximidade em 
relação aos nossos utentes, permi-

tiu-me alcançar uma realização profis-
sional que não tinha vivenciado antes. 
O trabalho em equipa, multidisciplinar, 
com enfermeiros diferenciados e moti-
vados é muito recompensador. Diaria-
mente, conseguimos ver in loco que as 
nossas ações têm significado e um im-
pacto palpável. Em termos da Equipa, 
o balanço tem também sido muito posi-
tivo porque os utentes sentem-se satis-
feitos, têm melhor qualidade de vida e 
os episódios de urgência e internamen-
tos têm diminuído, na ordem dos 70%. O 
que esperamos para o futuro é acompa-
nhar cada vez mais utentes, mantendo a 
mesma eficácia, bem como desenvolver 
novas estratégias de atuação.

Qual é a sua opinião sobre esta nova ini-
ciativa do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos? 
As iniciativas criadas para dar a conhe-
cer projetos inovadores que explorem 
novas abordagens para os desafios diá-
rios do Serviço Nacional de Saúde são 
bem-vindas e devem ser acarinhadas. 
Esta partilha de experiências pode ser 
um estímulo para a replicação e/ou im-
plementação de novos projetos noutras 
Unidades de Saúde. Não posso deixar de 
agradecer ao CRNOM a oportunidade 
para vir expor o nosso trabalho, en-
quanto equipa e na ULS Matosinhos. n

■ Ensino do doente 
e seus cuidadores 
sobre autocuidados, 
capacitando-os para a 
gestão da sua doença
■ Promoção de estilos 
de vida saudáveis

■ Visitas clínicas 
regulares
■ Acompanhamento 
por médico internista

■ Garantir a adesão ao 
regime terapêutico 
(medicamentoso, 
alimentar e exercício 
físico)
■ Adesão ao 
cumprimento do Plano 
Individual de   Cuidados

■ Articulação com as 
equipas de saúde
■ Colaboração no 
planeamento da alta 
para o domicílio

Literacia em 
saúde

Vigilância clínica Compliance  
do doente

Gestão dos  
serviços de saúde 
disponíveis

Ação da Equipa de Suporte a Doentes Crónicos Complexos. O objetivo é 
a melhoria da qualidade de vida dos utentes e a satisfação dos mesmos. 
Os resultados destacam-se pela redução do número de episódios de 
urgência e internamentos, na ordem dos 70%.
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Por: 
 Nuno Sousa  
Presidente do Centro de 
Medicina Digital P5 e da Escola 
de Medicina da Universidade 
do Minho, em Braga

PROJETO #4

Centro de Medicina Digital P5

 APRESENTAÇÃO                                 

O Centro de Medicina Digital 
P5 é uma iniciativa que nasce 
dentro da Escola de Medicina da 
Universidade do Minho com o 
intuito de preencher um espaço 
ausente de prestação de serviços 
de saúde com recurso a novas 
tecnologias. Ao longo do último 
ano, renovámos o nosso projeto em 
resposta à pandemia, acrescentando 
serviços direcionados para o apoio 
à comunidade (com esclarecimento 
de dúvidas e consultas online), 
bem como na ajuda direta aos 
profissionais na linha da frente. 

o conceito de criar um centro de medi-
cina digital. Mas avançámos sem nunca 
descurar a relação entre os prestadores 
de cuidados de saúde e as pessoas que 
procuram esses mesmos cuidados.

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto?
O principal elemento de inovação deste 
centro de medicina digital está na utili-
zação da tecnologia ao serviço da presta-
ção dos cuidados de saúde de qualidade. 
Apostamos na incorporação do digital 
na dimensão da prestação de cuidados 
de saúde em múltiplas dimensões: na 
diagnóstica, na terapêutica e na da pre-
venção e promoção da saúde. Para além 
disso, apostamos fortemente no conceito 
de aumentar a literacia da saúde nas 
populações que servimos. Deste modo, 
acreditamos que adicionamos valor aos 
serviços de saúde prestados em Portu-
gal, à comunidade portuguesa fora do 
país e mesmo aqueles que têm maior 
dificuldade no acesso aos cuidados de 
saúde. Estamos convictos que o Centro 
de Medicina Digital P5 representa uma 
forma de combater eficazmente a desi-
gualdade no acesso à saúde em Portugal. 

Quem são os responsáveis/intervenien-
tes na sua organização? 
Os principais intervenientes nas ativi-

dades do Centro de Medicina Digital 
P5 são as pessoas que o constroem to-
dos os dias. Diria que devemos começar 
por aqueles que servimos; de seguida 
devemos pensar em todos aqueles que 
tornam possível esse serviço: os médi-
cos, os enfermeiros, os psicólogos, os en-
genheiros informáticos, os administra-
tivos, os estudantes de medicina. Sim, 
esta também é uma comunidade de prá-
tica e de serviço e como tal são estes os 
responsáveis pelo Centro de Medicina 
Digital P5.

Qual é o público-alvo? 
O público alvo do P5 ou da Escola de 
Medicina da Universidade do Minho 
são todas as pessoas que procuram cui-
dados de saúde. Começamos por apostar 
em serviços para comunidades que co-
nhecíamos melhor, como a comunidade 
académica da Universidade do Minho 
ou como a comunidade representada 
pelos municípios de Paredes de Coura 
ou de Guimarães. Nestes casos, e a par-
tir de serviços clínicos tradicionais com-
binados com algoritmos de inteligência 
artificial, foi possível desenhar soluções 
que vão ao encontro das necessidades 
destas comunidades. Percebemos ainda 
com o tempo que estes serviços tinham 
interesse para comunidades mais alar-
gadas no país e mesmo para aqueles que 

Preventiva 
Personalizada 
Próxima 
Preditiva 
Participativa 

21

(nortemédico) – Quando se iniciou e 
como surgiu esta iniciativa?
(Nuno Sousa) – Lançámos o P5 em 
abril de 2019 e surgiu da ideia de 
criar valor para a Escola de Medicina 
e para a comunidade. Entendemos 
que a forma natural de criar esse va-
lor para uma escola médica seria a 
prestação de cuidados de saúde. Con-
tudo, não queríamos fazer algo igual 
ao que já está disponível no Serviço 
Nacional de Saúde. Assim, enten-
demos que era necessário chegar a 
todos e criar algo que fosse inovador 
no panorama nacional – surge então 



estão fora de Portugal. 
Como temos uma aposta 
clara também nos ser-
viços de promoção de 
saúde entendemos ser 
muito importante pro-
mover ações específi-
cas para grupos deter-
minados. Um exemplo 
destas ações pode ser o 
trabalho que estamos a 
desenvolver no âmbito 
da promoção da saúde 
mental, que começamos 
por dirigir para públi-
cos universitários e para 
prestadores de cuidados 
de saúde, mas que agora 
foram alargados para a 
população em geral.

Considera que este é um 
projeto que se traduz 
numa melhoria da qua-
lidade, eficiência ou hu-
manização dos cuidados 
de saúde prestados aos 
doentes?
Não tenho a mínima dú-
vida que este projeto se 
traduziu numa melhoria 
da qualidade, através de 
uma maior eficiência e 
humanização dos cuida-
dos de saúde prestados 
a quem deles necessita. 
Lançamos este projeto 
com o conceito de estar-
mos a antecipar a presta-
ção de cuidados de saúde 
do futuro. Enganei-me, 
apenas estamos a con-
cretizar o presente na 
prestação dos cuidados 

de saúde. Pelo seu potencial de escala-
bilidade, associado a elevados índices de 
qualidade, estou seguro que este projeto 
pode ser um case-study sobre como este 
tipo de cuidados pode ser estruturado 
em Portugal.

Qual tem sido o seu impacto na comuni-
dade médica e sociedade em geral? 
A melhor forma de medir o impacto 
das atividades do Centro de Medicina 
Digital P5 na comunidade médica será 

através do nível de satisfação que os pro-
fissionais de saúde que estão a nós liga-
dos, quer na vertente da prestação de 
cuidados, quer na vertente daqueles que 
requerem esses mesmos cuidados, têm 
com a nossa atividade clínica. Os dados 
que temos apontam para níveis de satis-
fação muito elevados. Estes níveis só en-
contram paralelo na satisfação da popu-
lação em geral que recorre aos serviços 
prestados pelo P5. Esta foi desde o início 
uma aposta clara na visão estratégica do 
Centro de Medicina Digital P5 – servir a 
todos com a máxima qualidade.

Que balanço faz desta iniciativa e quais 
são as principais expetativas para o 
futuro? 
A criação do P5 pela Escola de Medi-
cina da Universidade do Minho não 
podia ter um melhor balanço. Entendo 
que cumprimos com todos os objetivos 
que traçamos aquando do lançamento 
desta iniciativa, estou seguro que esta-
mos a prestar um serviço de qualidade 
e que acrescenta valor e saúde às comu-
nidades que servimos. Nada podia es-
tar mais alinhado com a missão e com 
a visão de uma escola médica moderna, 
pelo que sinto imenso orgulho no traba-
lho realizado até aqui. Para o futuro as 
nossas expectativas são de consolidar 
e criar escalabilidade para muitas das 
ações que temos vindo a desenvolver, 
mas também criar novas condições para 
lançarmos outros desafios que entende-
mos irem ao encontro das necessidades 
do sistema de saúde em Portugal. Con-
tinuaremos a apostar na intersecção en-
tre as tecnologias digitais e a prestação 
de cuidados de saúde eficientes e huma-
nizados e, desta forma, queremos estar 
no epicentro de um novo paradigma ao 
nível da atividade clínica em Portugal.

Qual é a sua opinião sobre esta nova ini-
ciativa do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM)? 
É uma excelente iniciativa que nos per-
mite conhecer e dar a conhecer as me-
lhores práticas e projetos na área da 
saúde – e poder aprender com eles. n

Para mais 
informações sobre  
o “P5” consulte
www.p5.pt

Partilhe connosco o seu projeto inovador.
 conselhoregionalnorte@nortemedico.pt 
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A SRNOM tem o prazer de anunciar a realização da XVIII Arte Médica e da 
XII Arte Fotográfica, este ano, em formato virtual. A arte e a criatividade terão sempre 
lugar na Casa do Médico: com os recursos digitais podemos, assim, reinventar um evento 
que é já um marco na agenda cultural da SRNOM e um momento muito aguardado. 

Não queremos deixar que alguma adversidade nos impeça de usufruir da arte e 
da partilha que tanto estimamos e que as muitas edições desta mostra nos têm 
proporcionado ao longo dos anos. Agora, mais do que nunca, sentimos o fascínio e o 
simbolismo de que se revestem as manifestações artísticas dos nossos colegas médicos. 
Poderemos, mais uma vez, constatar o prestígio e qualidade das obras que enriquecem 
este evento. 

Não deixe de participar, enquanto artista ou visitante virtual, nesta iniciativa de enorme 
importância para a SRNOM. Participe.

Para participar os colegas devem agendar a entrega das obras de arte através da plataforma de 
agendamento online (aceda no endereço indicado em cima). São admitidas até duas obras por 
participante. Solicita-se, o envio de uma imagem das obras em formato digital por correio eletrónico 
para arte.imagem@nortemedico.pt. 
A data limite para agendamento da entrega das obras é até ao dia 13 de maio. 
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“Conversas a Norte” dá nome à nova iniciativa do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM). Este novo ciclo será constituído por pequenas conversas informais, com cerca de 20 minutos, que abordarão temas diversos. Personalidades da região Norte, que assumem um papel de destaque em várias áreas, desde a literatura, a comunicação, a música ou a ciência, até à história e ao desporto, serão os protagonistas destas sessões. As entrevistas serão conduzidas por António Araújo, presidente do CRNOM, num ambiente descontraído, nas instalações da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Depois de 
editadas, estas entrevistas serão disponibilizadas através das redes sociais oficiais. 

Fique atento à divulgação de novas sessões.  A primeira aconteceu no dia 10 de abril e teve como convidado o historiador Joel Cleto. Vamos acompanhar de perto esta iniciativa e prometemos dar-lhe conta do essencial.
Ciclo de pequenas 
conversas informais 
com personalidades 
de diversas áreas.
Com António Araújo, 
presidente do CRNOM.

 20 minutos 

 uma conversa 

 uma personalidade 

Ciência, desporto, 
comunicação, gestão, 
música, história, 
literatura…

ONLINE. Fique atento aos nossos canais. nortemedico
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“Hoje vamos iniciar um conjunto 
de programas, designado “Con-

versas a Norte”, em que pretendemos 
afastar-nos da pandemia e da política e 
proporcionar, sobretudo, um momento 
de relaxamento, com o propósito de de-
sanuviar a nossa mente, que tão stres-
sada tem andado nos últimos tempos. 
Para iniciar este ciclo, nada melhor do 
que convidar um amigo de longa data, 
que diz muito ao Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, o Profes-
sor Joel Cleto”, afirmou António Araújo. 
O convidado começou por agradecer 
o convite para estar presente e a “res-
ponsabilidade de inaugurar este ciclo”, 
e ao longo da sessão assumiu-se como 
um “divulgador da História e do Patri-
mónio”. Ou não fosse essa a sua “grande 
paixão”.

(António Araújo) – Como nasceu essa 
paixão pela História?
(Joel Cleto) – Desde pequenino que te-
nho interesse por esta área, mas mais 
do que pela História, pela Arqueolo-
gia. Essa é a minha formação de base 
e especialidade, além da Pré-História. 
Desde muito novo que me recordo, para 
desespero da minha mãe, de andar pelo 
quintal de casa à procura de pedras e a 
descobrir cacos. 

Como passou para os meios de comuni-
cação social? 
Como quase tudo na vida, houve um 
conjunto aleatório de fatores que acaba-
ram por se conjugar. Chegar à televisão 
foi mais uma surpresa. Nessa altura, tra-
balhava na Câmara Municipal de Mato-
sinhos e um dia recebo um telefonema 
do Bruno Carvalho, que foi o grande im-

“Divulgar a História 
e o Património é 
a minha grande 
paixão”

A primeira sessão do 
“Conversas a Norte” aconteceu 
no passado dia 10 de abril e teve 
como convidado o historiador e 
arqueólogo Joel Cleto.

Texto Catarina Ferreira

Joel Cleto
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Imaterial. E como dizia António Aleixo, 
“a mentira para ser segura e atingir pro-
fundidade tem que trazer à mistura algo 
de verdade”. E com as lendas acontece 
o mesmo, no meio daquele mundo efa-
bulado há sempre algumas pistas inte-
ressantes. E eu utilizo muito as lendas e 
os episódios mais “anedóticos” da histó-
ria para trazer as pessoas para a grande 
História. Se optar por um chorrilho de 
datas, nomes e contextos económicos, 
ninguém vai estar interessado. 

Até porque conhecemos muito melhor o 
Professor Joel Cleto não tanto pela Ar-
queologia, mas sobretudo pela História, 
principalmente aquela que está ligada à 
cidade do Porto e arredores...
A fronteira entre a Arqueologia e a His-
tória é muito ténue e, durante muito 
tempo, a Arqueologia foi considerada 
uma ciência auxiliar da História. Nós, 
arqueólogos, tentamos puxar alguma 
autonomia científica e consideramos 

que a Arqueologia é por si só uma ciên-
cia, fruto das técnicas que utiliza, com 
uma perspetiva muito mais interdisci-
plinar, socorrendo-se muito de outros 
saberes, como a Medicina. Tal como a 
História, a Arqueologia terminou há um 
minuto atrás. Fala-se muito da Arqueo-
logia industrial, aquela ideia romântica 
do arqueólogo, ao estilo Indiana Jones, 
que anda a escavar no meio das serpen-
tes e dos insetos. A minha especialidade 
é a Pré-História, particularmente no 
megalitismo, ou seja, antas, dólmenes 
e menires. Escavei vários monumentos, 
primeiro como estudante e depois no 
campo arqueológico da Serra de Abobo-
reira, também dirigi as minhas próprias 
escavações em monumentos desse tipo. 
O trabalho num município, como de-
sempenhei durante a minha passagem 
na Câmara Municipal de Matosinhos, é 
uma belíssima escola para os técnicos 
que se debruçam sobre o passado, sejam 
historiadores ou arqueólogos. Um mu-
nicípio não pode ter um especialista na 
Pré-História, outro na Idade Média ou 
outro período, por isso os historiadores 
e arqueólogos que trabalham nas câma-
ras municipais têm que ter uma grande 
perspetiva cronológica, que vai desde 
a Pré-História à Época Contemporâ-
nea. O seu objeto de estudo deixa de ser 
um determinado período cronológico 
e passa a ser um território. Quer na ci-
dade do Porto, quer em Matosinhos, di-
rigi algumas escavações arqueológicas. 

Até porque esta é uma zona muito rica 
nesse sentido, certo?
A cidade do Porto tem origens muito 
remotas. Tanto quanto nos permite a 
arqueologia, nestes últimos anos veri-
ficou-se um grande desenvolvimento 
dos trabalhos arqueológicos na cidade 
e hoje temos um conhecimento muito 
interessante e diferente sobre o seu 
passado mais remoto, graças a estas in-
tervenções. Hoje sabemos que o morro 
primordial do Porto, o Morro da Pena 
Ventosa ou Morro da Sé, está perma-
nentemente ocupado desde os finais da 
Idade do Bronze até à Idade do Ferro. 
Portanto, temos já 3 mil anos de história 
da cidade. Foi uma Citânia importante 
nos finais da Idade do Ferro, depois 
ocupada durante a época do domínio 
romano e hoje sabemos que o Porto era 

26

pulsionador e primeiro diretor do Porto 
Canal. O canal ainda não tinha arran-
cado, eu estou lá desde o primeiro dia, 
ainda estava a ser desenhada a criação 
de um canal regional, e por recomenda-
ção de várias pessoas, disseram-lhe que 
eu seria a pessoa indicada para fazer 
um programa sobre a História e o Pa-
trimónio da região. Isto porquê? Outra 
das minhas facetas profissionais é ser 
formador de professores e foram eles, os 
próprios professores a quem dei ações de 
formação, que sugeriram o meu nome. 

São algumas histórias sobre a História...
Exatamente. Essa é uma das estra-
tégias que eu mais utilizo, principal-
mente nos programas televisivos, mas 
também nas visitas que guio, muitas 
delas promovidas aqui pelo Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos, na iniciativa “Porto Revisitado”. 
As “historinhas” e as lendas à volta da 
História não deixam de ser Património 

“E eu utilizo muito 
as lendas e os 
episódios mais 
“anedóticos” da 
história para trazer 
as pessoas para a 
grande História. 
Se optar por um 
chorrilho de datas, 
nomes e contextos  
económicos, 
ninguém vai estar 
interessado”.

“Existe ainda a 
ideia de que os 
arqueólogos querem 
transformar o 
planeta num 
museu, mas 
não é verdade. 
Os arqueólogos 
querem conseguir 
recuperar alguma 
informação 
daquele sítio, antes 
que uma obra lá 
ocorra.”
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uma cidade imensa. Vale a pena passar 
pela Casa do Infante, junto à Ribeira, 
onde foram feitas escavações e se des-
cobriram vestígios de uma casa muito 
cuidada, com mosaico policromado, 
como vemos em Conímbriga. A exten-
são da cidade romana ia até aos Loios, 
de forma contínua. Na Idade Média, 
muitas cidades desaparecem, temos al-
guns casos paradigmáticos em Portugal, 
como Conímbriga. Outras cidades resis-
tem, mas regridem do ponto de vista de-
mográfico e urbano. E acontece isso ao 
Porto – na alta idade Média e na época 
que surge a nacionalidade, o Porto es-
tava limitado ao cucuruto do Morro da 
Sé, a velha muralha cercava a cidade. 
Há até documentos medievais que fa-
lam do Castelo do Porto, porque no alto 
do monte encontravam-se as muralhas 
que cercavam o povoado. Foi necessário 
esperar quase mil anos para que o Porto 
voltasse a ter a mesma dimensão que 
tinha tido na época romana. Todo este 
conhecimento deve-se às intervenções 
arqueológicas dos últimos anos. Por 
um lado, temos a classificação do Porto 
como Património da Humanidade, obri-
gando a que toda esta área da zona an-
tiga tenha um maior cuidado. Por isso é 
que, atualmente, quando se faz qualquer 
obra, tem que haver uma investigação 
arqueológica prévia. Da mesma forma 
que se contrata um topógrafo ou um 
arquiteto para o projeto, tem que haver 
também um acompanhamento prévio 
dos arqueólogos. Existe ainda a ideia de 
que os arqueólogos querem transformar 
o planeta num museu, mas não é ver-
dade. Os arqueólogos querem conseguir 
recuperar alguma informação daquele 
sítio, antes que uma obra lá ocorra. 

O Porto tem também uma história sub-
terrânea... É verdade? 
Completamente. Tem não só todos es-
ses níveis antigos de uma cidade que foi 
crescendo sobre si própria, como tem, 
mesmo aqui em frente à sede da SR-
NOM, uma das mais fabulosas entradas 
para esse mundo subterrâneo: os túneis 
que nos levam até ao centro da cidade. 
Uma obra extraordinária do início do 
século XVII, pelo Rei Filipe II, uma 
prova que de Espanha não vêm só maus 
ventos e maus casamentos. Filipe II 
fez algo que a cidade desejava há muito 

tempo: o Porto via-se confrontado com 
dificuldades de abastecimento de água e 
aqui, nos arrabaldes de Arca d’Água, ha-
via um manancial de água de muito boa 
qualidade. Assim nasceu o aqueduto 
que leva a água de Arca d’Água até ao 
centro do Porto, que continua a funcio-
nar nos dias de hoje, embora não o veja-
mos porque é um aqueduto subterrâneo. 

Como é que um arqueólogo tão apai-
xonado pela cidade do Porto, se liga ao 
Museu do Futebol Clube do Porto?
A história da cidade é feita também, 
ao longo destes mais de 100 anos, da 
presença de uma instituição marcante 
como o Futebol Clube do Porto. Depois, 
o Museu do Futebol Clube do Porto não 
quis ser apenas um museu de um clube 
desportivo. É um museu que também 
conta a história da cidade, de como a ci-
dade influenciou o clube e até de como 
o clube influenciou a cidade. Houve vá-
rios lugares pensados para se construir 
o Estádio das Antas, nomeadamente no 
local onde está o Estádio do Bessa, e aca-
bou por ser construído nas Antas, que 
funciona como uma verdadeira âncora 
urbanística. Na altura, essa construção 
acelerou o crescimento da cidade na-
quela direção. E depois, tem uma his-
tória fascinante ligada ao desporto e ao 
futebol. Hoje olhamos para o futebol e 
para o desporto, em geral, como um fe-
nómeno popular, democrático e trans-
versal a toda a sociedade. Mas não nos 
podemos esquecer que quando o Fute-
bol Clube do Porto surge, nos finais do 
século XIX, a prática do desporto era 
apenas de uma elite social, muito ligada 
à comunidade inglesa. O fundador, An-
tónio Nicolau d´Almeida, faz parte 
dessa comunidade, é portuense mas es-
tava casado com uma inglesa, envolvido 
nos negócios do vinho do Porto. E é nes-
ses contactos com os ingleses que ele se 
vai apaixonado pela prática desportiva, 
incluindo o “Foot-Ball”, considerado um 
desporto estranho. Os primeiros jogos 
do Futebol Clube do Porto são no Areal 
do Prado, na atual Praia de Matosinhos. 
Junto a esse enorme deserto, tinha um 
hipódromo, onde a elite social ia assistir 
às corridas de cavalos, fazia piqueniques 
e jogava futebol. Portanto, é também por 
esta história que eu também me envolvo 
no Museu do Futebol Clube do Porto. 
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Em dezembro de 2020, após aprovação 
pelo Parlamento, o Conselho Europeu 
adotou o regulamento que estabelece 
o quadro financeiro plurianual da UE 
para o período de 2021 a 2027. Junta-
mente com o instrumento de recupe-
ração “Next Generation EU”, no valor 
de 750 mil milhões de euros, este orça-
mento permitirá à UE disponibilizar ao 
longo dos próximos anos um financia-
mento sem precedentes de 1,8 biliões de 
euros para apoiar a recuperação após a 
pandemia de COVID-19 e as prioridades 
de longo prazo da UE em diferentes do-
mínios de intervenção.
O próximo orçamento de longo prazo 
cobrirá sete domínios de despesas e 

Reconhecendo, por um lado, que 
os fundos europeus não têm sido 
devidamente acautelados no que se 
refere à saúde, e por outro, temendo 
que o setor não se faça representar 
devidamente face à sua importância 
na sociedade, na coesão social e 
no desenvolvimento económico 
do país, o CRNOM, face ao novo 
quadro financeiro plurianual da UE a 
vigorar a partir deste ano, pretende 
ter um papel mobilizador dos vários 
intervenientes com vista a uma 
ação concertada que promova  um 
plano robusto de acesso aos Fundos 
Europeus, e assim conseguir alocar 
mais verbas à saúde e fortalecer o 
Serviço Nacional de Saúde. 

FUNDOS EUROPEUS 2021-2027 SÃO OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL PARA O SNS

CRNOM empenhado 
numa verdadeira «União» 
pela Saúde

proporcionará o quadro para o financia-
mento de quase 40 programas de despe-
sas da UE nos próximos sete anos.

Programa «UE pela Saúde»
No total, cerca de um terço das despesas 
da UE ao abrigo do orçamento de longo 
prazo contribuirá para domínios de in-
tervenção novos e reforçados. O financia-
mento ao abrigo do novo instrumento de 
recuperação ajudará os Estados-Mem-
bros da UE a enfrentarem as consequên-
cias da crise da COVID-19, reforçando 
assim a modernização e a resiliência. 
O novo Programa «UE pela Saúde» cons-
tituirá uma base sólida para a ação da 
UE no domínio da saúde, assente nos 
ensinamentos colhidos durante a pan-
demia de COVID-19. Ao investir 5,1 mil 
milhões de EUR, tornando-se assim o 
maior programa de saúde de sempre 
em termos monetários, o programa «UE 
pela Saúde» concederá financiamento 
aos países da UE, às organizações de 
saúde e às ONG. 
Outros programas da UE irão fazer in-
vestimentos adicionais no setor da saúde 
em complemento deste programa: o 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+), 
para apoiar os grupos vulneráveis no 
acesso aos cuidados de saúde; o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, 
para melhorar as infraestruturas regio-
nais de saúde; o Horizonte Europa, para 
a investigação no domínio da saúde; o 
Mecanismo de Proteção Civil da União 
ou rescEU, para criar reservas de mate-
rial médico de emergência; o programa 
Europa Digital e o Mecanismo Interligar 
a Europa, para a criação das infraestru-
turas digitais necessárias às ferramentas 
digitais da saúde. 
(fonte: sítio Web oficial da UE)

«Não podemos esperar 
pelo fim da pandemia 
para reparar os danos 
e preparar o futuro. 
Construiremos as 
fundações de uma União 
Europeia da Saúde 
mais forte, na qual os 
27 países trabalhem 
em conjunto para 
detetar, preparar 
e responder 
coletivamente»

Discurso de Ursula von 
der Leyen, presidente da 
Comissão Europeia, na Cimeira 
Mundial da Saúde, em 25 de 
outubro de 2020.

EUROPA
1,8 BILIÕES DE EUROS PARA 
APOIAR A RECUPERAÇÃO 
APÓS A PANDEMIA
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I. Introdução

A Ordem dos Médicos (OM) é um organismo que 
representa mais de 50 mil médicos no país. A sua 
Secção Regional do Norte representa mais de 12 mil 
médicos, com o impacto que publicamente lhe é re-
conhecido, de caracter independente.

É nossa visão que a Saúde é uma área primordial 
para os cidadãos e tem um papel fundamental no 
desenvolvimento da sociedade nacional e da regio-
nalização. O investimento em Saúde corresponde a 
um vetor de desenvolvimento e de crescimento eco-
nómico, pela criação de condições de atratividade e 
retenção de capital humano, no seu valor acrescen-
tado intrínseco e pela indução de novas atividades 
económicas tradutoras do potencial de Portugal en-
quanto produtor de tecnologias médicas inovadoras 
e prestador de serviços de excelência.

Reconhecemos, também, que os fundos europeus 
não têm sido devidamente acautelados no que se 
refere a esta área, não se compreendendo que, por 
exemplo, nos fundos do NORTE2020 apenas se te-
nha destinado à saúde uma verba de 38 milhões, dos 
3,4 mil milhões de euros, que corresponde a cerca de 
1,1% do total daquela verba.

O Conselho Regional do Norte da OM (CRNOM) 
pretende participar ativa e construtivamente nos 
processos de discussão, no sentido de poder dar um 
contributo marcado em todo este processo, e desen-
volver ações que consubstanciem o papel da Saúde 
nos eixos estratégicos do próximo Fundo Europeu 
2021-2027. Entende a OM que a estratégia, para além 
de uma lógica nacional, que naturalmente deve exis-
tir, deverá ter também uma lógica europeia de “inte-
gração” dos serviços nacionais de saúde (SNS) dos 
diferentes países – a recente crise provocada pela 
pandemia da COVID-19 vem reforçar esta visão. 
Esta pandemia, face às diferentes respostas dos di-
versos países, que não atuaram de forma concertada, 
veio demonstrar a necessidade premente da criação, 
à escala europeia, de um programa solidário de mo-
dernização dos hospitais, de atualização dos Cuida-
dos de Saúde Primários e de Saúde Pública, de mo-
bilidade dos doentes, de construção de padrões de 
tratamento, de unidades de pressão negativa, que 

PROGRAMA EUROPEU 21-27  
E O SETOR DA SAÚDE
Breve reflexão

CONSELHO REGIONAL DO NORTE
ORDEM DOS MÉDICOS

CRNOM
PLANO  ROBUSTO PARA 
FORTALECER O SNS

O CRNOM pretende desenvolver uma 
série de ações que visam uma partici-
pação ativa e construtiva no processo 
de abordagem aos fundos europeus 
destacando, desde logo, a importância 
da Saúde nos eixos estratégicos do pró-
ximo Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027. 
A ação do CRNOM, inicialmente de 
âmbito regional, mas que poderia es-
tender-se a todo o território, passa, em 
primeiro lugar, por determinar quais 
as necessidades financeiras das várias 
unidades de saúde. Paralelamente, pre-
tende promover contatos junto da tutela, 
sensibilizando-a nomeadamente para 
que as unidades de saúde sejam isentas, 
excecionalmente, da Lei de Enquadra-
mento Orçamental, quando estejam em 
causa a utilização dos fundos europeus.
Nesse sentido, no dia 10 de setembro de 
2020, o CRNOM promoveu uma reunião 
com os administradores hospitalares da 
região Norte, aproveitando para debater 
esta ideia (ver Nortemédico 83, página 
18). Antes desse encontro, o presidente 
do CRNOM, António Araújo, havia já 
reunido com o Diretor Geral dos As-
suntos Europeus, Embaixador Rui Vi-
nhas, a 2 de setembro. Posteriormente, 
o CRNOM desenvolveu o documento de 
reflexão que a seguir se reproduz, e que 
reflete as preocupações do CRNOM e 
visa transmitir a sua disponibilidade e 
vontade em participar ativamente na de-
finição de estratégias. O mesmo foi apre-
sentado ao Ministro do Planeamento, 
Nelson de Souza, numa audiência reali-
zada a 6 de novembro de 2020.
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3.  Criação de um Programa Operacional Temático 
exclusivo à Saúde, robusto, adequado à importân-
cia que esta área assume para a população e que 
permita contrariar a obsolescência técnica gene-
ralizada das infraestruturas e dos equipamentos, 
restruturar e reforçar o SNS para a próxima dé-
cada. No mínimo, deverá ser criado um eixo de 
intervenção em cada Programa Operacional Re-
gional. Pretende-se uma modernização organiza-
cional e tecnológica, que conduza a uma melho-
ria efetiva da produtividade clínica e da eficiência 
económica.

4.  Criação de uma Carta da Saúde que, englobando 
todas as unidades de saúde e os equipamentos ins-
talados no país, permita estabelecer as necessida-
des em concreto de estruturas e de equipamentos 
para cada região.

5.  Criação de um Grupo de Coordenação de Candi-
daturas a Fundos Europeus em Saúde, no âmbito 
do Ministério da Saúde, que coordene os planos 
de acordo com uma lógica de racionalização de re-
cursos e que colabore ativamente com as diversas 
instituições na sua elaboração e implementação.

É, assim, necessário um plano de investimento am-
bicioso que compreenda intervenções em 6 eixos 
principais:

i)  Infraestruturas e Equipamentos

 a. Modernização de infraestruturas (apoiando 
projetos de criação de novos espaços de tra-
tamento, intervenções de recuperação e 
refuncionalização);

 b. Aquisição de equipamento hospitalar necessá-
rio aos MCDTs;

 c. Apoio à criação de novas infraestruturas de 
Saúde incluindo, ao nível da resposta em cui-
dados continuados e paliativos.

ii)  Capacitação dos profissionais de saúde, dos cuida-
dores de lares ou de unidades de cuidados continua-
dos e paliativos e dos cuidadores informais

 a. Projetos de qualificação, atualização e acumu-
lação de capital humano dirigidos a profissio-
nais de saúde;

 b. Programas de mudança organizacional no 
SNS e de gestão em saúde;

 c. Programas de qualificação de profissionais 
nas instituições envolventes ao SNS.

iii) Atualização da informatização dos sistemas em 
saúde

 a. Modernização do equipamento informático 
existente e da rede digital utilizada;

possa contemplar estes e outros aspetos não menos 
importantes, de afirmação coesa e sustentada da Eu-
ropa que lhe permita enfrentar novos surtos de crise, 
sem a dependência a que se viu sujeita neste passado 
recente.

O atual momento é demonstrativo de como a Saúde 
é um pilar central da competitividade em que o ní-
vel de preparação e resposta do SNS é determinante 
para garantir a calma e tranquilidade da população, 
bem como assegurar o retorno à normalidade. Mas é 
também neste momento que temos de nos preparar 
para um confronto sem precedentes na resposta a 
dois desafios: o económico e o financeiro.

O desafio económico passa pela profunda adaptação 
da resposta em saúde a alterações estruturais na pi-
râmide etária, com o prolongamento da esperança 
média de vida e o problema económico de garantir 
uma resposta adequada, eficaz e eficiente à verda-
deira razão de ser do SNS – servir os utentes. Sem 
investimento, com a crescente obsolescência das 
infraestruturas de Saúde, as condições operacio-
nais deterioram-se progressivamente e com elas as 
condições económicas. Concomitante, mas frequen-
temente oposto, o desafio financeiro. Em nome da 
sustentabilidade financeira do SNS promovemos 
políticas, mais imediatas, de contração do investi-
mento. No dealbar da saída de confinamento, a des-
truição económica sem precedentes imporá um de-
safio de reequilíbrio das contas públicas igualmente 
sem paralelo na história de Portugal, pelo que urge 
encontrar soluções que, minimizando a despesa pú-
blica necessária, alavanque o investimento público, 
nomeadamente a nível da Saúde.

II. O próximo Programa Europeu 21-27 e a Saúde

O CRNOM vê com preocupação a discussão de ne-
cessidades de fundos europeus para o período 2021 
a 2027.

Assim, pretende desenvolver uma série de ações 
que visam uma participação ativa e construtiva 
em todo este processo, primeiro a nível do Norte do 
país, mas que se poderão estender a todo o território, 
nomeadamente:

1.  Determinar quais as necessidades financeiras 
das várias unidades de saúde, de forma a pode-
rem realizar os investimentos, em termos de es-
trutura e equipamentos, que considerem neces-
sários e fundamentais para o período 2021-2027.

2.  Desenvolver ações de sensibilização junto da tu-
tela para que as unidades de saúde sejam isen-
tas, excecionalmente, da Lei de Enquadramento 
Orçamental, quando esteja em causa a utilização 
dos fundos europeus.
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 b. Modernização tecnológica radical, com homo-
geneização e integração dos programas infor-
máticos utilizados em saúde, com integração 
e simplificação de apps utilizadas;

 c. Modernização administrativa com análise e 
estudo de mudanças organizacionais e apoio 
à implementação.

iv)  Promover a sustentabilidade do SNS, nomeada-
mente a nível da redução da pegada de carbono e 
no consumo generalizado de bens e serviços, com 
destaque para o consumo de água e de energia

 a. Criação de linha específica para financia-
mento de auditorias de sustentabilidade;

 b. Financiamento de investimentos mapeados 
nas auditorias.

v)  Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnoló-
gico e a inovação

 a. Reforço da infraestrutura de investigação e 
inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvi-
mento de excelência na I&I na área da saúde;

 b. Promoção do investimento das empresas 
em I&I, o desenvolvimento de ligações e si-
nergias entre as unidades de saúde e o tecido 
empresarial.

vi)  Aumento da literacia da população em saúde

 a. Programas de sensibilização e formação da 
população, com particular incidência nas es-
colas e englobando os programas para a ali-
mentação saudável e de atividade física;

 b. Programas de sensibilização e formação para 
populações específicas, por exemplo para fu-
madores ou obesos.

III. Necessidades Financeiras na Região Norte

Não tendo nós, ainda, toda a informação necessária, 
mas incluindo no cálculo 9 dos 15 hospitais da zona 
norte, necessitaremos de um plano de investimento 
de cerca de 400 milhões de euros até 2027.

HOSPITAL Necessidades financeiras 
(milhões de euros)

CH Entre Douro e Vouga 18,150

CH Médio Ave 10,000

CH e Universitário do Porto 60,000

CH Póvoa de Varzim / Vila do Conde 35,000

CH e Universitário de São João 121,000

CH Tâmega e Sousa Não respondeu

CH Trás-os-Montes de Alto Douro 15,550

CH Vila Nova de Gaia Não respondeu

Hospital Braga Não respondeu

Hospital Santa Maria Maior - Barcelos 85,730

Hospital N. Sra. da Oliveira - Guimarães 21,150

IPO Porto 25,350

Unidade Local Saúde Alto Minho 36,755

Unidade Local Saúde Matosinhos 11,773

Unidade Local Saúde Nordeste 13,700

TOTAL 454,158

  

IV. Conclusões

A Saúde é a principal preocupação dos Portugueses 
e o SNS uma das maiores conquistas da nossa so-
ciedade. Evoluímos muito, mas, mais do que nunca, 
precisamos urgentemente de voltar a investir no 
SNS para repor capacidade produtiva perdida, repor 
dignidade na resposta e adequar a mesma à nova 
realidade populacional vindoura.

Consciente das dificuldades macroeconómicas e das 
condicionantes financeiras, o CRNOM vê o próximo 
quadro comunitário como fundamental para garan-
tir a operacionalidade do SNS e a resposta adequada. 
Estando já o processo em marcha, o CRNOM teme 
que a Saúde não se tenha feito representar como de-
via, face à sua importância na sociedade, na coesão 
social e no desenvolvimento económico do país.

Nesse sentido o CRNOM vai criar um Grupo de 
trabalho para discutir e avaliar as prioridades de 
investimento nos próximos tempos na saúde e pre-
tende disponibilizar-se para apoiar o governo neste 
processo.

Em suma, este é um documento embrionário que re-
flete as preocupações do CRNOM e visa transmitir a 
disponibilidade e vontade de participar ativamente 
na definição da nova estratégia e do conteúdo dos 
Programas Operacionais.

Porto, 01 de Setembro de 2020 
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos n
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Um estudo conduzido 
pelo investigador 
Carlos Antunes, que 

demonstrou que as mortes não-
COVID aumentaram 13% desde que 
chegou a pandemia. E aqui reside um 
dos principais falhanços da tutela, 
que não soube acautelar, em tempo 
útil, os cuidados que deveriam 
ser prestados aos doentes “não-
COVID”, de forma a garantir o acesso 
aos cuidados primários de saúde, 
a referenciação para cuidados 
especializados, o diagnóstico e 
tratamento nos tempos devidos, 
por forma a minimizar as perdas. 
Se há doenças que 
“podem esperar”, não 
é seguramente o caso 
da doença oncológica 
(…)

https://bit.ly/31XsqB1

ARTIGO DE OPINIÃO DO  
PROF. ANTÓNIO ARAÚJO, NO 
SUPLEMENTO «PERSPETIVA ATUAL», 
DO SEMANÁRIO SOL
[13 FEV 2021]

Os doentes “não-COVID” ou  
os enteados do SNS

Quando se atraves-
sa uma tormenta, 
é difícil antecipar 

os danos colaterais que for-
çosamente irão surgir e a 
bonança que, idealmente, 
virá a seguir. Quando não 
há planeamento ou este é 
muito fraco e o temporal 
é incomensuravelmente 
maior do que, na nossa pe-
quenez, imaginávamos, tor-
na-se impossível equacionar 
soluções para os problemas 
que já existiam e que se vão 
agravando.

É o que se passa neste mo-
mento com os doentes “não-
-COVID”, em geral, e com 
os doentes oncológicos,  em 
particular.  Relembro que, 
mesmo para estes e na era 
pré-pandemia, já existiam 
listas de espera inaceitáveis, 
tempos para cirurgias ultra-
passados, atrasos na realiza-
ção de exames de imagem 
para diagnóstico e estadia-
mento e cheques para cirur-
gias no privado.  

No que diz respeito à doença 
oncológica, a pandemia, que 
se iniciou em março do ano 
passado, afetou seriamente o 
rastreio do cancro da mama 
e o do cancro colo-retal, en-
cerrou ou dificultou imenso 
o recurso presencial aos cui-
dados de saúde primários, 
atrasou a realização de inú-
meros exames de diagnós-
tico e a inerente referencia-

ção para as consultas especializadas dos 
hospitais. Nestes, a atividade também 
não está facilitada, pelo que os exames 
necessários não são realizados em tempo 
útil, com consequente atraso na apresen-
tação dos casos clínicos nas reuniões de 
grupo multidisciplinares de decisão tera-
pêutica e na realização dos tratamentos 

cirúrgicos ou no agendamento dos trata-
mentos oncológicos nos hospitais de dia.

Acresce a este panorama desolador, re-
lacionado com as estruturas de saúde e 
com o seu funcionamento, o facto de os 
portugueses, na sua maioria, estarem 
muito receosos devido à COVID-19 e às 
notícias assustadoras que, diariamente, 
lhes são transmitidas pela comunicação 
social. Este temor leva a que muitos ci-
dadãos apenas recorram aos cuidados 
de saúde quando experimentam sinto-
mas mais intensos, a que correspondem 
fases mais avançadas da sua doença on-
cológica ou que coincidem com um agra-
vamento do seu estado geral.

Todo este conjunto de fatores conduz 
diretamente a um aumento da mortali-
dade por cancro, a curto e médio prazo, 
mas origina também um aumento de 
gastos no seu tratamento, pois geralmen-
te obriga a tratamentos mais complexos, 
mais onerosos e com menor sucesso. 

Mas existem, ainda, outras vertentes 
deste cenário dantesco – os seus impac-
tos económico, social e familiar.

O cancro, porque atinge na sua maioria 
indivíduos nas décadas dos 50 e 60 anos, 
obriga é que muitos dos doentes oncoló-
gicos deixem de trabalhar precocemente 
e se reformem antecipadamente. Acres-
ce a este facto e neste tempo de pande-
mia, que muitos doentes oncológicos, por 
se atrasarem a consultar os seus médi-
cos assistentes, a realizar os exames e a 
efetuarem os tratamentos necessários, 
apresentam uma degradação acentuada 
do seu estado geral, tornando-se mais 
dependentes, com maior necessidade de 
apoio de terceiras pessoas. 

Esses cuidadores são normalmente fa-
miliares, que se veem assim obrigados a 
interromper a sua atividade laboral e ne-
cessitam, em maior número, de subsídio 
de apoio ao cuidador informal. Por outro 
lado, se os doentes chegarem à decisão 
de tratamento em fases mais avançadas 
da sua doença oncológica têm, efetiva-
mente, um enorme impacto económico, 
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social, familiar e pessoal, que se faz sen-
tir de forma particularmente preocupan-
te no momento de crise pandémica que 
atravessamos.

Todo este escuro cenário tem vindo a ser 
confirmado pelos números, como ressal-
tam os dados publicados pelo Instituto 
Nacional de Estatística ou um estudo 
conduzido pelo investigador Carlos An-
tunes, que demonstrou que as mortes 
não-COVID aumentaram 13% desde que 
chegou a pandemia. E aqui reside um 
dos principais falhanços da tutela, que 
não soube acautelar, em tempo útil, os 
cuidados que deveriam ser prestados 
aos doentes “não-COVID”, de forma a 
garantir o acesso aos cuidados primários 
de saúde, a referenciação para cuidados 
especializados, o diagnóstico e tratamen-
to nos tempos devidos, por forma a mini-
mizar as perdas. Se há doenças que “po-
dem esperar”, não é seguramente o caso 
da doença oncológica, em que o tempo é 
um bem precioso e atrasos por falta de 
visão ou estratégia de quem nos governa 
têm, invariavelmente, um desfecho fatal. 
Por isto, teria sido importante assegurar 
a colaboração dos setores social e priva-
do, de diversas formas. Um dos exemplos 
mais simples seria o de “alugar” apenas 
tempo e espaço, em unidades de saúde 
desses setores, a nível dos blocos opera-
tórios e enfermarias, deslocar as equipas 
cirúrgicas, que não estão tão dedicadas 
aos doentes COVID, e tratar ali os doen-
tes oncológicos. 

Umas notas finais dirigidas diretamente 
aos potenciais doentes oncológicos – se 
surgirem sintomas ou sinais suspeitos, 
não deixem de recorrer aos vossos mé-
dicos assistentes; realizem logo que 
possível os exames que vos forem solici-
tados; não tenham receio de acorrer às 
consultas ou exames nos hospitais; logo 
que possível e após discutirem o assunto 
com o vosso médico, não deixem de se 
vacinar.
António Araújo
Presidente do CRNOM n

TRANSFERIR DOENTES 
PARA FORA “É UMA 
ESTRATÉGIA RIDÍCULA” 
Entrevista a António Araújo, 
presidente do CRNOM, no 
programa “Saúde no Limite ”, da 
rádio Observador.

  RÁDIO OBSERVADOR [2021.01.28]

O diretor do serviço de oncologia do 
Hospital de Santo António, no Porto 
e presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
está contra a ideia de “transferir 
doentes para o estrangeiro”. 

“Temos reparado que muito 
do sucesso ou insucesso 
que tem havido no combate 
à pandemia tem sido o 

resultado, muito mais de estratégias 
locais, do que do planeamento a nível 
central. O Ministério da Saúde, em 
particular, e o Governo em geral, não 
têm tido uma estratégia definida (…). A 
norte, felizmente, os presidentes dos 
conselhos de administração dos 
hospitais foram planeando, no seu local 
e na sua área de influência, estratégias 
para fazer face a um agravamento dos 
números (…). Se este aumento for muito 
grande, vai certamente levar a que 
todos os hospitais fiquem em maior 
tensão, a um esforço maior do que 
aquele a que já estão sujeitos, e a 
ficarem muito perto do que se chama de 
rutura. Vamos ter graves dificuldades, 
como é evidente.

(…) Há um problema grave em termos 
de recursos humanos (…) agravado 
porque, no dia a dia, em tempos de pré 
pandemia, sempre se limitou muito o 
recrutamento de recursos humanos 
para o Serviço Nacional de Saúde. (…) 
Ao longo dos últimos anos a tutela 
não tem sabido criar mecanismos que 
ajudem a fixar os médicos nos SNS, 
que deixou de ser atrativo (…) o que leva 
a que neste momento tenhamos um 

défice muito grande de profissionais, 
agravado pelos tempos de pandemia. 
(…) Nós devemos envolver o setor 
social e privado no esforço que está a 
ser feito no combate à pandemia, seja 
para o tratamento de doentes COVID 
positivos, seja para cuidar de doentes 
não COVID, pois há uma franja da 
população que está neste momento 
com graves dificuldades no acesso 
aos cuidados de saúde, desde logo 
nos cuidados de saúde primários. (…) 

A transferência de doentes para 
fora do país não faz sentido nenhum 
(…). São ideias que, mais uma vez, 
demonstram o desespero do Governo 
que nunca teve um planeamento para 
a pandemia, e que não se adequam à 
realidade.”
https://bit.ly/39X0HVs

ALEMANHA ENVIA 
AJUDA MÉDICA A 
PORTUGAL
Declarações de António Araújo, 
presidente do CRNOM.

  SIC NOTÍCIAS [2021.02.02]

Entre “a tristeza de ver que 
Portugal não se conseguiu 
preparar” e o “agrado” pela 
solidariedade europeia. 

«António Araújo, 
Presidente do Conselho 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos e 

diretor de oncologia do Hospital de 
Santo António, no Porto, em entrevista 
à SIC Notícias, explica o “sentimento 
de ambivalência” que a receção de 
ajuda internacional lhe deixa. 

Governo aceitou a ajuda da Alemanha 
e esta quarta-feira chegam 26 
profissionais de saúde e material 
médico a Portugal. 

O presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
considera que a receção de ajuda 
internacional deixa um sentimento 
agridoce. No entanto, António Araújo 
diz que era importante este sinal 
de solidariedade dado pela União 
Europeia. “Deixa-me num sentimento 
de ambivalência, entre o agrado de ver 
a solidariedade da Europa e de ver que 
Portugal não se conseguiu preparar 
para esta vaga.”

Quanto à transferência de doentes 
para outros países da Europa, António 
Araújo considera “um absurdo”.»
https://bit.ly/3wPMRyn

PRESENÇA 
DA SRNOM NA 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
DESTAQUE DE NOTÍCIAS 
E INTERVENÇÕES SOBRE 
TEMAS DA ATUALIDADE
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BERNARDO TEIXEIRA COELHO nasceu 
em 1936, na freguesia do Bonfim, no 
Porto. Licenciou-se em Medicina em 
1966 e desde o terceiro ano do curso co-
meçou a revelar a sua paixão pela Psi-
quiatria, a sua especialidade. Frequen-
tava com assiduidade o Hospital Conde 
de Ferreira, onde veio a desempenhar 
uma parte substancial da sua atividade 
profissional. Mais tarde, chegou a ser o 
diretor clínico desta instituição, no pe-
ríodo de janeiro de 1977 até agosto de 
1980. Desde essa altura e até julho de 
1982, Bernardo Coelho fez parte da Di-
reção Nacional do Instituto de Assistên-
cia Psiquiátrica, como Delegado da Zona 
Norte. A partir de dezembro de 1984, foi 
o presidente da Comissão Inter-Hospi-
talar do Porto, cargo que abandonou em 
março de 1986, na sequência da polé-

Enlutados ainda 
pelo seu recente 
desaparecimento, a 
Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos recorda uma 
fígura ímpar da sua 
história, em especial 
pelo seu empenho 
– fortalecido pela 
solidariedade 
de tantos outros 
colegas – na 
concretização do 
projeto da “Casa 
do Médico”, obra 
de que todos hoje 
beneficiamos e que 
tanto nos dignifica e 
orgulha. O contributo 
de Bernardo Teixeira 
Coelho para a Ordem 
dos Médicos vai 
muito além do papel 

que desempenhou como presidente 
do Conselho Regional do Norte, de 
1990 a 1992. A sua ligação à SRNOM 
tem início em 1975, no mandato de 
Eva Xavier, como vice-presidente da 
Assembleia Regional, e permaneceu 
nos órgãos da SRNOM por quase 
duas décadas, sendo um dos notáveis 
dirigentes associados a um período 
particularmente importante da história 
dos médicos do Norte e daquela que 
viria a ser a “sua Casa”.

Bernardo 
Teixeira 
Coelho
1936-2021

ENTRE OS MAIS 
DEDICADOS 
E ZELOSOS 
DIRIGENTES DA 
SRNOM



mica exoneração coletiva dos presiden-
tes das três Comissões Inter-Hospita-
lares, determinada pela então Ministra 
da Saúde, Leonor Beleza, sob a proposta 
apresentada pelo Diretor Geral dos Hos-
pitais, o médico Jacinto de Magalhães. 

Bernardo Coelho fez parte dos médi-
cos que em 1975 assumiram a direção 
da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), ocupando então 
o cargo de Vice-Presidente da Mesa da 
Assembleia Regional. No entanto, aca-
bou por exercer a presidência, uma vez 
que Albino Aroso, o presidente eleito, 
era membro do Governo e encontrava-
-se em Lisboa. Nos sucessivos três man-
datos seguintes, isto é, durante mais 
de nove anos consecutivos, Bernardo 
Teixeira Coelho continuou a assumir, 
com a máxima competência, dedica-
ção e zelo, a presidência da Assembleia 
Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos. Um propósito que deu continuidade 
ao comando do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM), 
como presidente, entre 1990 e 1992. 

Durante os últimos 14 anos da sua vida 
profissional, Bernardo Teixeira Coe-
lho dedicou-se com o maior agrado e 
alguma notoriedade à prática da Psi-
quiatria Forense e ao ensino da Psico-
patologia Fenomenológica. Em 2001, 
por ocasião do IX Congresso Nacional 
de Medicina, que se realizou na cidade 
do Porto, o médico psiquiatra foi home-
nageado e condecorado com a atribuição 
da Medalha de Mérito da Ordem dos 
Médicos.

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM) manifesta 
o mais profundo pesar pelo falecimento 
de Bernardo Teixeira Coelho. Consi-
derado um dos grandes impulsionado-
res da edificação da Casa do Médico, 
na Quinta de Arca d’Água, fez parte do 
grupo de sócios fundadores que ao pri-
meiro apelo, se identificou com o projeto 
e contribuiu para a realização dos an-
seios manifestados pela classe médica.

Bernardo Teixeira Coelho faleceu no 
dia 30 de janeiro, aos 84 anos. Deixa 
um enorme legado de rigor e excelência 
numa carreira cheia de sucessos, mar-
cada pela sua inteligência, frontalidade, 
lealdade e sentido de missão. Estamos 

todos mais pobres com a sua partida e o 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos expressa as mais sinceras 
condolências à família, recordando o seu 
trajeto e influência no desenvolvimento 
da área da Psiquiatria em Portugal.
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 5 de Julho de 1991 

“Este é o primeiro passo 
concreto dado no sentido de 
edificar uma obra na mente 
dos médicos já há vários anos, 
tornando real a sua primeira 
verdadeira casa”.
Palavras de  Bernardo Teixeira Coelho, após a 
assinatura do contrato de adjudicação do projeto 
definitivo da “Casa do Médico” pelo Bastonário 
da Ordem dos Médicos, Prof. Machado Macedo e 
pelo representante da firma Adão da Fonseca & 
Associados.

 1981  Bernardo Teixeira Coelho fez parte do 
“núcleo forte” de entre os membros fundadores 
que contribuíram para a aquisição da Quinta de 
Arca d´Água, propriedade que é hoje a Casa do 
Médico. 

 1983  Foi um dos participantes na última reunião 
na antiga sede da SRNOM na Rua Álvares Cabral, 
n.º 76. (1.ª fila – José Castro Lopes, Bernardo 
Teixeira Coelho, Guimarães dos Santos e 
António Silva Leal. 2.ª fila – David Carvalho, 
Aníbal Justiniano, Alfredo Loureiro, Carlos Torres 
e Carlos Silva Leal. 3.ª fila – José Maria, António 
Canto Moniz, Fernando Allen e Amadeu Campos 
Costa).

 Dez. 1983  Concluída a primeira fase das obras 
em Arca d’ Água, procedeu-se à transferência 
dos serviços administrativos da Rua Álvares 
Cabral para a nova sede. Nesta foto, a plantação 
simbólica de uma árvore em frente à nova sede 
da SRNOM (Bernardo Teixeira Coelho com Ruy 
Faria Fernandes, Guimarães dos Santos, Aníbal 
Justiniano, David Carvalho, Alfredo Loureiro e 
Amadeu Campos Costa).  Nessa altura presidia 
ao Conselho Regional o Dr. José Guimarães dos 
Santos, posteriormente reeleito para um terceiro 
mandato, de 1984 a 1986.

 Set. 1991  Durante o seu mandato, Bernardo 
Teixeira Coelho encetou todos os esforços para 
impulsionar o projeto da Casa do Médico.
Foi por seu intermédio que se fez o pedido 
de licenciamento de construção à Câmara 
Municipal do Porto, no dia 17 de setembro 
de 1991. Aquando da visita do presidente 
da Câmara do Porto, Fernando Gomes, à 
propriedade de Arca d´Água, foi Bernardo 
Teixeira Coelho que explicou a maqueta de 
todo o projeto da “Casa do Médico”.

 1992  Num relatório de 1992, o Conselho 
Regional do Norte cessante deu conta das 
dificuldades que tinha sentido nesta altura, não 
deixando de pôr em evidência os passos que 
já tinham sido dados e aqueles que deveriam 
ter continuidade: “Depois de laboriosas e 
prolongadas negociações foi assinado o 
necessário contrato com a equipa de projetistas 
que permitiu todo o relançamento do projeto, já 
em vias de aprovação pela Câmara. Entretanto, 
todo um extenso e extenuante trabalho de 
negociações com entidades financiadoras, 
construtoras, fiscalizadoras e outras, tem vindo 
a ser feito a nível nacional e comunitário, com 
vista à concretização de tão importante obra”.

Notas biográficas extraídas de: 

– Maia Gonçalves AS (2009). «O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Para uma História Médica Portuense». CRNOM, Porto.
– Carvalho F, Gandra L, Justiniano A, Martins R (2010). «Casa do Médico, Obra Inédita». CRNOM, Porto.
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ENTREVISTA A…

Walter 
Osswald

“O valor da vida 
humana é o seu valor 
intrínseco, é o valor 
da vida em si.”
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cina ou medicamento eficaz, dado o grau 
desconhecimento existente.

A ALIANÇA LIBERDADE / 
RESPONSABILIDADE
Ficamos com problemas graves para a 
sociedade em geral e para os governos 
em particular. Não podemos ser muito 
exigentes com os governos que falha-
ram ou cometeram erros, porque nin-
guém podia dizer seguramente qual 
seria a atitude mais correta a tomar. 
Ninguém teve dúvidas que diminuir os 
contágios, através do uso de máscara, 
uma vez que era uma infeção respira-
tória transmitida por gotículas emitidas 
ao falar, tossir, espirrar e respirar, se-
ria a melhor opção. Mas até que ponto 
deveriam ser obrigatórias? E aqui che-
gamos aos aspetos éticos, relaciona-
dos com a autonomia e liberdade das 
pessoas. Até que ponto podemos dizer 
às pessoas para ficarem em casa e não 
contactarem com ninguém? Até que 
ponto o bem comum colide com o bem 
individual? Posso pensar no meu bem 
individual, andar na rua sem máscara e 
organizar festas para um grande grupo 
de pessoas, mas depois tenho responsa-
bilidades. As liberdades só são válidas 
se aliadas a responsabilidade. Mas tam-
bém podemos ter o contrário e aceitar 
que nos digam que não temos o direito 

É no escritório do piso superior de sua casa, 
com acesso à varanda com vista para o rio 
Douro, que Walter Osswald passa parte do 
seu dia. Com a pandemia, viu as suas rotinas 
alteradas. Em vez de ir para a Universidade 
Católica Portuguesa, no Porto, adaptou-se 
às novas tecnologias para rever as teses de 
mestrado e doutoramento. 
Aos 92 anos, continua a dedicar-se à escrita, 
passando para o papel o legado de uma 
vida longa em que foi testemunha de vários 
momentos que marcaram o país e o Mundo. 
Viveu sempre rodeado de livros, foi inspirado 
pelos pais a ler e a questionar, tornando-se 
num “grande mestre”. Entre a escrita de 
artigos que influenciam o pensamento 
médico e bioético nacional, ainda sobra 
tempo para registar dados biográficos e 
as experiências vividas que merecem ser 
contadas. Prepara-se agora para lançar um 
novo livro, carregado de “motivações éticas”, 
para continuar a inspirar o saber. 
Ao longo desta entrevista, o médico, 
professor e investigador, partilhou as suas 
preocupações e uma visão muito concreta 
sobre vários temas, desde a pandemia até 
à legalização da eutanásia. Admite que este 
período histórico de confinamento trouxe 
grandes ensinamentos: permitiu-lhe gerir 
melhor o seu tempo, pensar mais, ouvir boa 
música e fazer uma revisão aos milhares de 
livros que decoram as estantes. 
“A pandemia veio mostrar que é possível 
ter resiliência familiar e manter o contacto, 
apesar de estarmos separados fisicamente. 
É possível ultrapassar estas barreiras e com 
saúde mental, otimismo e esperança tudo 
irá melhorar”, revelou à Nortemédico. Ao 
começar a desconfinar, Walter Osswald 
privilegia a segurança e toma as devidas 
precauções, não dispensando o uso da 
máscara nas saídas curtas para passeios e 
nas caminhadas à beira rio.
Questionado sobre se estaremos num 
bom caminho para ultrapassar esta fase, 
mostrou-se confiante. “Penso que sim. Como 
dizia alguém: a meta está à vista, o problema 
é chegar lá vivo. Temos muito que andar para 
chegar lá, mas iremos conseguir superar. Até 
porque todas as pandemias passam e esta 
não será exceção”. 

O QUE 
PRETENDEMOS 

QUANDO ISTO ACABAR? 
NÓS NÃO PODEMOS 
DESEJAR QUE ISTO ACABE 
E TUDO VOLTE AO QUE 
ERA. VOLTAR AO QUE ERA 
SERIA RECONHECER QUE 
SOMOS INCAPAZES DE 
APRENDER, DE MUDAR OU 
MELHORAR, ENQUANTO 
PESSOAS E NAÇÃO”

 1. Pandemia

A pandemia, como todos 
sabemos, tem caracte-
rísticas insólitas e fora 
do vulgar. A primeira 
foi que ninguém a espe-

rava. Em segundo, não havia compara-
ção com outros fenómenos que atingem 
a humanidade desta forma, como por 
exemplo, sismos ou tsunamis. Em ter-
ceiro, o facto da nossa experiência face 
a uma grande pandemia vírica estar 
praticamente no passado, em 1918/19, 
ou seja, há um século atrás. Em cir-
cunstâncias muito diversas, as primei-
ras ideias foram as do confinamento, 
do lazareto ou gafaria, como nas outras 
epidemias de peste, o separar as pes-
soas para não haver contágio. Mas até 
que ponto, numa sociedade altamente 
tecnicizada e ligada a nível global isso 
é possível? Verificamos dificuldades 
intransponíveis. Assistimos ao apare-
cimento dos primeiros casos na China, 
na Itália e passado pouco tempo chegou 
a Portugal e a várias partes do mundo. 
Não houve possibilidade de fazer uma 
“cápsula” que isolasse o país e nunca 
mais haverá, porque estamos ligados a 
nível global. Antigamente existiam ape-
nas caminhos marítimos que facilmente 
eram bloqueados para evitar que uma 
epidemia se espalhasse, mas agora não 
é assim. E depois não havia qualquer va-

Foi já em circunstâncias de 
levantamento progressivo das 
medidas de confinamento que 
Walter Osswald nos abriu as 
portas de sua casa para uma 
entrevista. Cumprindo todas 
as medidas de segurança, 
embarcamos numa viagem em 
que se falou dos aspetos éticos 
relacionados com a pandemia, a 
vacinação e a eutanásia.



“Mas até que 
ponto, numa 
sociedade altamente 
tecnicizada e 
ligada a nível global 
isso é possível? 
Verificamos 
dificuldades 
intransponíveis. 
Assistimos ao 
aparecimento dos 
primeiros casos na 
China, na Itália e 
passado pouco tempo 
chegou a Portugal 
e a várias partes do 
mundo. Não houve 
possibilidade de 
fazer uma “cápsula” 
que isolasse o país e 
nunca mais haverá, 
porque estamos 
ligados a nível 
global”

de pôr em risco a vida e a saúde dos ou-
tros. Então temos um conflito clássico 
do respeito pelo bem comum e até que 
ponto deve sobrelevar o respeito pelo 
bem individual. Não deve haver conflito 
e pode resolver-se pela aliança da liber-
dade com a responsabilidade. Eu sou li-
vre, claro que sim. Mas não posso deixar 
de ser responsável por aquilo que faço e 
não tenho o direito de por os outros em 
risco. Isto é o ideal, que muitas vezes não 
é atingido. Mas como cidadãos responsá-
veis, temos todos a obrigação de querer 
atingir este ideal, mesmo que saibamos 
que na prática diária nem todos conse-
guem ter este grau de responsabilização.

AS CONSEQUÊNCIAS
É verdade que há conse-
quências que ainda nem co-
nhecemos. Não sabemos, no 
caso das pessoas que tive-
ram formas mais graves da 
doença e que sobreviveram, 
que sequelas terão para a sua 
saúde. Não sabemos como 
ficarão a nível cardiovascu-
lar, respiratório, do sistema 
nervoso central ou do tubo 
digestivo. Sabemos muito 
pouco sobre isso, temos al-

gumas ideias, mas não conhecemos as 
verdadeiras consequências. Serão ne-
cessários alguns anos para termos uma 
ideia segura. No entanto, já temos uma 
informação relativamente sólida para 
tornar racional a adoção de medidas de 
proteção contra o contágio e diminuição 
da doença. O que não conhecemos são 
as consequências psicológicas, do medo, 
da solidão. Estas afetam mais uns do 
que outros e depende das próprias cir-
cunstâncias. Não se pode dissociar do 
aspeto social. Não podemos considerar 
que tudo na pandemia é um aspeto de 
saúde, isso seria tapar os olhos a uma 
realidade evidente. 

UMA NOVA NORMALIZAÇÃO
Neste momento, em que surgem algu-
mas perspetivas de desconfinamento e 
abrandamento das medidas, se fizermos 
um uso racional, responsável e correto 
deste ligeiro aumento das liberdades in-
dividuais, poderemos ter a recompensa 
de ver esse aumento ser cada vez mais 
marcado. É um caminho para uma nova 
normalização. Mas isto coloca-nos outro 
problema: o que entendemos por nor-
malização? O que pretendemos quando 
isto acabar? Nós não podemos desejar 
que isto acabe e tudo volte ao que era. 
Voltar ao que era seria reconhecer que 
somos incapazes de aprender, de mudar 
ou melhorar, enquanto pessoas e nação. 
Não é aceitável que depois desta terrível 
lição, digamos “é assim, os mais frágeis, 
pobres ou destituídos têm mais proble-
mas e morrem mais, mas é a vida”. Esta 
atitude desculpabilizante não é aceitá-
vel do ponto de vista ético. Aprendemos 
que, mais uma vez, os mais frágeis estão 
em circunstâncias particularmente des-
favoráveis, mas temos que tentar corri-
gir. Ou pelo menos ter boa fé para discu-
tir como fazer diferente. Não podemos 
dizer que vai ficar tudo bem, até porque 
quem perdeu os seus não os vai recupe-
rar. Portanto, para quem sofreu conse-
quências económicas graves ou perdeu o 
emprego, não irá ficar tudo bem automa-
ticamente. Só ficará tudo bem se corri-
girmos muita coisa. Ninguém espera de 
que de um dia para o outro, as socieda-
des, o povo, os governos consigam fazer 
reformas que transformem num paraíso 
terreal aquilo que é uma terra atormen-
tada. Devemos ambicionar viver melhor 
e isso significa que uma parte considerá-
vel da população deve ver as suas condi-
ções de vida melhoradas. Para também 
ficar mais resistente a futuros surtos, 
porque ninguém sabe o que virá por aí. 
Por isso é que não podemos ter medidas 
momentâneas e temporárias na saúde. 
Devem ser definitivas, para não voltar-
mos ao que era.

OS ASPETOS ÉTICOS
A Medicina que temos em Portugal é 
uma boa medicina, e apesar das difi-
culdades, conseguimos superar. Mas o 
aspeto que temos que considerar é que 
esta medicina tem que sofrer alterações. 
Tem que voltar a centrar-se na pessoa 
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“Sempre que se dá 
prioridade a uma 
situação de saúde, 
prejudica-se outra. 
Dar prioridade 
do ponto de vista 
ético é indesejável. 
Do ponto de vista 
tático torna-se, por 
vezes, indispensável 
(...) Agora se acho 
mal que se tenha 
dado prioridade ao 
COVID? Não acho 
mal mas também 
não acho bem. O 
equilíbrio também 
era muito difícil. 
E a isto junta-se o 
drama do COVID, 
como se tudo o resto 
desaparecesse”

doente, no indivíduo que a procura, e 
não propriamente nos serviços. E “ser-
viço” significa “estar disponível para”. E 
não constituir uma fortaleza à qual as 
pessoas acorrem e ficam muito gratas 
porque lhes deixam entrar. Pelo contrá-
rio, a saúde deve estar ao serviço, dis-
ponível, vocacionada para aqueles que 
precisam. Não falo apenas do Serviço 
Nacional de Saúde, mas de todas as en-
tidades e possibilidades que as pessoas 
têm ao dispor para ser tratadas. Este é 
o primeiro aspeto ético. O outro aspeto 
ético diz respeito às próprias atitudes 
que foram tomadas durante a pandemia 
e que podem vir a ser tomadas no fu-
turo. Porque não sabemos o que nos es-
pera e a História mostra-nos que quando 
há surtos, mesmo que sejam pequenos, 
eles devem ser eficazmente identifica-
dos e combatidos para evitar que alas-
trem. Não foi o que aconteceu nos últi-
mos meses e que nos levou ao segundo 
confinamento. Já em março de 2020 foi 
bem conseguido, até porque as pessoas 
tiveram medo e o medo é algo de muito 
mau, porque tira a limpidez do raciocí-
nio, mas foi útil e fez com que as pessoas 
obedecessem e até se antecipassem an-
tes de o confinamento ser decretado.

PRIORIDADE ÉTICA VS 
PRIORIDADE TÁTICA
Além dos óbitos por Covid, houve um 
aumento considerável de mortes e isso 
não pode ser ignorado nem varrido 
para debaixo do tapete. É preciso que 
se saiba exatamente porquê. Há vários 
indicadores, mas também há uma cor-
relação de número de mortes por Co-
vid com número de mortes sem ser por 
Covid. A explicação mais fácil é que há 
uma absorção das capacidades dos sis-
temas de saúde para dar prioridade ao 
Covid. E sempre que se dá prioridade a 
uma situação de saúde, prejudicam-se 
outras. Dar prioridade do ponto de vista 
ético é indesejável. Do ponto de vista tá-
tico torna-se, por vezes, indispensável. 
Nesta situação, não podia ser ignorado 
este problema das prioridades Covid 
e não-Covid, acesso a cuidados inten-
sivos e ventilação ou não acesso. Estas 
prioridades trazem sempre problemas 
morais gravíssimos. Porque não temos 
dúvidas de que um doente infetado com 
Covid não é mais digno ou valioso nem 

merece ser tratado antes de um doente 
que tem um enfarte do miocárdio ou um 
acidente vascular cerebral, por exemplo. 
Todavia, também não temos dúvida de 
que doentes não-Covid mas graves fo-
ram prejudicados, porque foi retardada 
a sua admissão nos serviços, porque não 
havia camas disponíveis, entre outros 
fatores. Não podemos generalizar mas 
ao ver o número de mortes duplicar não 
podemos deixar de pensar no facto de os 
hospitais terem sido considerados locais 
de perigo, em que as pessoas não iam ao 
hospital com medo de apanhar Covid. 
Por seu lado, os centros de saúde en-
contravam-se quase “hermeticamente 
fechados”, não aceitando os seus doen-
tes, atendendo apenas por consulta tele-
fónica. Os profissionais de saúde foram 
sobrecarregados com atendimento ao 
doente Covid entre outras tarefas im-
portantes. Tornaram-
-se impermeáveis pelo 
próprio sistema a muita 
gente que necessitava 
de cuidados e de ser 
acompanhada pelo seu 
médico. E neste sentido 
temos vários aspetos, 
desde o acompanha-
mento psiquiátrico ou 
o diagnóstico precoce 
de cancros que ficaram 
por fazer. São inquie-
tações éticas. Agora se 
acho mal que se tenha 
dado prioridade ao Co-
vid? Não acho mal mas 
também não acho bem. 
O equilíbrio também 
era muito difícil. E a 
isto junta-se o drama do 
Covid, como se tudo o 
resto desaparecesse.
 
O PROGRESSO DAS 
VACINAS
Em primeiro lugar, 
devo reconhecer que é um feito cientí-
fico extraordinário e invulgar, que só 
em circunstâncias muito especiais po-
dia acontecer, por haver uma evolução 
tão rápida, desde as noções iniciais até 
à sua concretização. As ideias não são 
novas e era de prever que o vírus fosse 
insensível à maior parte dos medica-
mentos já conhecidos, até porque exis-

tem poucos antivíricos e são muito es-
pecíficos a determinados vírus. Por isso, 
surgiu a ideia de fazer uma vacina, era 
essencial. Mas como? Ou seguimos o ca-
minho usual ou inovamos. E aqui houve 
a exploração dos dois caminhos: alte-
rar o vírus, torná-lo parcial, diminuir o 
risco de ataque, tirar uma parte do ví-
rus para criar anticorpos – foi o clássico. 
Surgiram também outras ideias como 
usar um vírus não patogénico e colocar 
nele parte do vírus da Covid para fa-
zer imunidade. E a terceira, muito ino-
vadora, com o RNA mensageiro, uma 
forma indireta de fabricar anticorpos 
em relação ao vírus. Esta teve mais di-
ficuldades, embora estivesse há anos 
traçado esse caminho, de forma teórica. 
É notável, até do ponto de vista técnico 
porque embora haja falta de vacinas, a 
verdade é que já foram usadas centenas 

de milhões. É espantoso 
que tenhamos esta capa-
cidade produtiva, não só 
do fármaco mas de to-
dos os componentes. E 
acredito que se venha a 
permitir a generalização 
da dose única, são coisas 
em aberto. Mas também 
acredito que seja possí-
vel prosseguir na ideia de 
algo que inative o vírus 
em aplicação local. Seria 
o ideal ter aplicação nasal 
ou respiratória, para ser-
vir até profilaticamente. 
Que fosse destruidora 
do vírus e tolerada pe-
las mucosas. Porque esta 
é uma infeção local, de-
mora alguns dias a ma-
nifestar-se. Seria algo de 
muito positivo e acredito 
que seja concretizável. 
Além disso, as pande-
mias passam. Nenhuma 
pandemia ficou. Na Idade 

Média, quando surgiu a peste negra as 
pessoas não sabiam o que era nem ti-
nham quaisquer meios de tratamento 
e acabou espontaneamente. Esta tam-
bém vai acabar. Não sabemos se ficará 
endémica e se todos os anos seremos 
vacinados, como na gripe. Mas também 
é possível que desapareça inteiramente, 
como a gripe espanhola, por exemplo.
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ou interpretações. Por exemplo, o sofri-
mento extremo é um conceito subjetivo. 
Não sabemos se as pessoas estão ou não 
em sofrimento, só a pessoa é que sabe 
e diz. Sendo assim, ao contrário do que 
alguns dizem, não é mensurável esse 
sofrimento, nem sequer por médicos ex-
perientes. Já a dor é. No princípio, nos 
pedidos da eutanásia apontavam a dor, 
mas esta foi retirada porque é um mito 
e não há dores intratáveis. Aqueles que 
lutam pela legalização atiram tudo para 
o sofrimento, já que não podem apontar 
a dor. Este é um exemplo das inconsis-
tências dos advogados da eutanásia. E 
como posso medir o sofrimento? Não 
posso porque o sofrimento é subjetivo, 
não se nota uma alteração respiratória 
ou uma ansiedade manifesta. Posso di-
zer que sofro muito porque não quero 
viver. Mas não sei se é verdade ou não, 
não tenho forma de medir. Não há cri-
térios médicos que permitam dizer se a 
pessoa tem ou não sofrimento. Há crité-
rios médicos para dizer que uma pessoa 
que tem dores que estão mal controladas 
está em sofrimento, isso claro que sim, 
porque há uma causa. Mas quando não 
há essa causa, não posso medicamente 
dizer isso.

INCONGRUÊNCIAS DA AUTONOMIA
Por outro lado, temos a questão da auto-
nomia da pessoa decidir sobre si mesma, 
que é um ponto a ter em conta. As pes-
soas são livres, devem ter autonomia e 
devemos respeitar. Se eu não quiser ser 
tratado, mesmo que esse tratamento me 
dê salvação de vida, eu não sou tratado. 
Todos sabem que o Código Deontológico 
da Ordem dos Médicos é muito claro e 
proíbe que alguém seja tratado ou sujeito 
a qualquer intervenção contra sua von-
tade – o tal consentimento informado. 
Portanto, alguém que esteja em trata-
mento e queira morrer, tem a faculdade 
de dizer que não quer continuar a ser 
tratado. Isso é legitimo e é muito dife-
rente de ser eutanasiado. É uma deci-
são que a pessoa toma, negociada com o 
médico, mas a decisão é do doente. É até 
um pouco absurdo falar da necessidade 
de ajuda ao suicídio nestas circunstân-
cias porque qualquer pessoa pode fazê-lo 
com a maior facilidade. Isto quer dizer 
que manter a proibição da eutanásia não 
cerceia a autonomia da pessoa. Já par-

ticipei em muitos debates e fui ouvido 
na Assembleia da República sobre este 
assunto e expliquei aos deputados que 
aquela lei é contraditória. Porque diz 
que a autonomia é fundamental, mas 
ao mesmo tempo nega a autonomia do 
doente em alguns aspetos: diz que é au-
tónomo mas se estiver em determinadas 
circunstâncias. Se respeita a autonomia, 
deveria dizer que o indivíduo que in-
siste em morrer, deve poder morrer. Ou 
é ou não é. Por outro lado, entrega tudo 
aos médicos. Então quem resolve não é 
quem está doente, são os médicos. São 
incongruências desta autonomia.

AS (RE)SOLUÇÕES
Este parecer do Tribunal Constitucio-
nal, com todo o respeito, parece-me uma 
resolução de compromisso. Dizer que 
era inconstitucional seria uma solução 
drástica, a meu ver. Se a Constituição 
diz que a vida humana é inviolável, po-
dem-se construir imensas considerações 
jurídicas acerca disso mas ao cidadão co-
mum afigura-se um exercício estilístico 
e de interpretação muito forçada. Se diz 
que é inviolável é porque não se pode 
violar nem tocar. Ou então a Constitui-
ção é redigida de uma forma que para o 
comum cidadão não é atingível. Eu não 
compreendo que se possa dizer que a 
vida humana é inviolável e depois afir-
mar-se que afinal se podem matar algu-
mas pessoas em determinadas circuns-
tâncias. Além disso, para mim, abrimos 
a possibilidade a determinados partidos 
radicalistas exigirem a pena de morte. 
Já na questão do aborto foi assim. Decla-
raram que a lei era inconstitucional mas 
abriram a porta a fazer outra lei que seja 
constitucional. Foi uma decisão salomó-
nica que traduz uma fraqueza de adesão 
a princípios claros por parte das pessoas. 
A meu ver, é uma resolução de um pro-
blema que não satisfaz a sua essência. 
Fica-se pela periferia e não vai ao cerne 
da questão que é saber se temos ou não o 
poder de eliminar uma vida humana, a 
pedido da pessoa em causa, mas sendo o 
agente um outro, exterior à pessoa. Não 
estamos a discutir os direitos de suicídio, 
porque aí não envolve mais ninguém. A 
execução é daquele que tomou a resolu-
ção, é da sua consciência. Para já a lei 
está chumbada e terão de fazer uma nova 
lei. Como dizia António Barreto, é “obs-

 2. Eutanásia

SE ESTA 
LEI FOSSE 

APROVADA TERÍAMOS 
IMEDIATAMENTE UM 
CONFLITO ENTRE 
A ORDEM DOS 
MÉDICOS E O PODER 
POLÍTICO, PORQUE A 
ORDEM TOMOU UMA 
POSIÇÃO DURA E 
FUNDAMENTADA"

O PARECER DO TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
Eu não conheço ainda o documento em 
si, mas o que posso dizer é que é pruden-
cialmente limitado. Em primeiro lugar, 
os factos. O Tribunal Constitucional de-
clarou que esta lei é inconstitucional. Os 
partidos políticos que apresentaram e le-
varam à aprovação da lei já vieram dizer 
que não é assim tão grave, mas o facto é 
que esta é inconstitucional. Disso não há 
dúvida. Se uma nova lei pode não ser in-
constitucional teremos que ver. Depende 
da maneira que seja redigida e dos crité-
rios do tribunal. Não me cabe fazer uma 
crítica da decisão, mas posso ter uma 
opinião. E como cidadão que teve sem-
pre uma posição, há muito tempo, desde 
que as leis foram aprovadas na Bélgica 
e na Holanda, tenho estudado, pensado, 
escrito sobre a eutanásia. A minha posi-
ção só se tem reforçado e não é necessá-
ria legislação que descriminalize a euta-
násia, tem bases filosóficas muito fracas 
ou até ausentes em alguns aspetos e só 
pode ter consequências deletérias para a 
vida, a saúde e a paz social. Além disso, 
qualquer lei, por mais estreita que seja, 
ela tenderá sempre a ser alargada pro-
gressivamente, aumentando cada vez 
mais o âmbito da sua aplicação. Quer ile-
galmente, através de modificações legais 
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ceno” e absolutamente impensável fazer 
uma lei destas para permitir a morte de 
pessoas idosas quando são estas que es-
tão a morrer com a pandemia. A lei foi 
chumbada, tem parecer negativo e foi ve-
tada pelo Presidente da República e só 
com exercícios de malabarismo político 
é que se consegue contrariar.

A POSIÇÃO DOS MÉDICOS
A posição dos médicos não é homogé-
nea, temos médicos a favor e médicos 
contra. Provavelmente uma imensa 
maioria é contra. E oficialmente, quer a 
Comissão de Ética e Deontologia, quer 
o Bastonário, o Conselho Geral  e os an-
tigos bastonários, todos tomaram uma 
posição clara, corajosa e perfeitamente 
fundamentada contra, porque os mé-
dicos não podem ser agentes de morte. 
Se querem fazer uma lei, então criem 
também o ofício e a especialização de 

carrasco. Aprender a puncio-
nar uma veia e pôr a correr uns 
medicamentos não necessita de 
ajuda médica, qualquer leigo 
habilidoso consegue. Atribuí-la 
aos médicos que não concordam 
com esta posição é uma vio-
lência. Por outro lado temos as 
consequências, que são sérias. 
Se esta lei fosse aprovada tería-
mos imediatamente um conflito 
entre a Ordem dos Médicos e o 
poder político, porque a Ordem 
tomou uma posição dura e fun-
damentada. E mesmo dentro da 
própria classe médica, teríamos 
aqueles que iriam obedecer à lei 
e aqueles que em circunstância 
nenhuma o fariam. Criar-se-iam 
no futuro os médicos que matam 
e os médicos que não matam.

O EXEMPLO EUROPEU
Na minha opinião, ignorou-se 
totalmente aquilo que se passa 
na Bélgica e na Holanda. Temos 
casos europeus em que a lei tem 
sido constantemente alargada, 
em que é possível eutanasiar jo-
vens com menos de 16 anos ou 
pessoas que estão inconscien-
tes, bem como dementes. A eu-
tanásia involuntária existe, está 
demonstrada nas próprias re-
vistas. Na Bélgica já registaram 

19 mil casos de eutanásia desde que a 
lei foi aprovada. Vê-se em muitas situa-
ções que a lei é desrespeitada, no que 
diz respeito às condições e ao número 
de médicos que devem ser ouvidos, que 
são pelo menos dois e muitas vezes não 
veem o doente. E depois existe uma en-
tidade reguladora que esta lei pressupõe 
em que nestes 19 mil casos só encontrou 
apenas um em que considerou que não 
estavam preenchidas as condições. Ma-
ta-se ilegalmente e ninguém diz nada. 
Até mesmo essa comissão só vê papéis 
depois dos óbitos acontecerem e não os 
doentes enquanto vivos. A grande maio-
ria dessa comissão é constituída por mé-
dicos que são a favor da eutanásia. E isto 
acontece na Bélgica, que é conhecido por 
ser um país organizado.

O VALOR DA VIDA HUMANA
A questão ética fundamental na eutaná-

sia é que é defendida por gente saudável 
para ser aplicada a pessoas doentes. Isto 
tira-lhe, desde logo, a sua autenticidade. 
E é baseada na ideia de que há vidas que 
são inúteis. Se não fossem inúteis de-
viam ser preservadas. E são inúteis por-
que? Porque o indivíduo está cansado, 
não tem memória, está demente, é uma 
sobrecarga para quem cuida e constitui 
um peso? Tudo isso acontece e é ver-
dade, mas desde o momento em que se 
aceita filosoficamente que as vidas hu-
manas têm valores diversos, consoante 
as condições em que são vividas, o plano 
está aberto. É muito difícil fechá-lo por-
que passa a ser uma questão qualitativa, 
como se tirassem valor à pessoa para a 
sociedade. As pessoas têm valor con-
forme as condições externas que apre-
sentam, conforme o seu intelecto e a sua 
capacidade de raciocinar? Não. O valor 
da vida humana é o seu valor intrínseco, 
é o valor da vida em si. Todas as pessoas 
têm valor, independentemente das con-
dições externas e do meio. A qualidade 
da vida não depende da qualidade mo-
ral, económica, social ou de saúde das 
pessoas. A vida humana é mais do que 
um valor e um direito, é a plataforma de 
todos os valores e de todos os direitos. É 
sobre a vida humana que se constroem 
os direitos do Homem.

PELO BEM COMUM 
É curioso que estas leis sobre temas fra-
turantes sejam uma constante do Par-
lamento Português nos últimos anos. 
Numa sociedade, fraturas e ruturas de-
vem ser evitadas. Em qualquer agrupa-
mento devemos evitar que hajam sepa-
rações e desuniões. Para procurar o bem 
comum não podemos estar em grupos 
separados. Vemos partidos políticos a 
colocarem à discussão temas fraturan-
tes que separam as pessoas, em vez de as 
unir. E muitos destes temas e destas leis 
foram, em regra, de interpretação jurí-
dica difícil, muitas tiveram que ser modi-
ficadas e até alteradas depois, como por 
exemplo, a da gestação de substituição, 
que o Tribunal declarou como inconsti-
tucional. Para quê fraturar a sociedade 
e criar batalhas jurídicas? Estas leis de-
veriam ser tratadas de outra forma. De-
veríamos procurar temas que unissem 
e que fossem de interesse comum e não 
que dividissem opiniões”. n

“A minha posição só se tem 
reforçado e não é necessária 
legislação que descriminaliza a 
eutanásia, tem bases filosóficas 
muito fracas ou até ausentes 
em alguns aspetos e só pode ter 
consequências deletérias para a 
vida, a saúde e a paz social”
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5.ª EDIÇÃO DO PRÉMO 
JÁ ESTÁ EM CURSO. 
CANDIDATURAS ABERTAS 
ATÉ 30 DE AGOSTO

Distinguir a investigação clínica de 
excelência em Portugal, tida como 
uma das maiores oportunidades 
de desenvolvimento na área das 
ciências e tecnologias da saúde, 
continua a ser a principal bandeira 
do Prémio Banco Carregosa/
SRNOM. Este Prémio, de âmbito 
nacional, volta a unir as duas 
entidades para a sua 5ª edição. As 
candidaturas estão abertas de 30 
de abril a 30 de agosto. 

“Este prémio insere-se num dos 
objetivos da SRNOM: fomen-

tar a investigação clínica. Desde o pri-
meiro dia que contamos com o Banco 
Carregosa, uma instituição do Norte, de 
grande prestígio e que com grande visão 
estratégica tem apoiado esta iniciativa 
de forma muito ativa e empenhada”. Foi 
desta forma que António Araújo, presi-
dente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM) agra-
deceu a colaboração da instituição par-
ceira. Conscientes da necessidade de es-
timular e premiar a investigação clínica 
realizada em Portugal, a Secção Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos e o 
Banco Carregosa, voltam a unir-se para 
atribuir o Prémio Banco Carregosa/SR-
NOM, uma distinção de âmbito nacio-
nal, destinada a pessoas singulares ou 
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Banco Carregosa 
e SRNOM 
renovam parceria 
para premiar a 
investigação clínica

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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“Desde o 
primeiro dia 
que contamos 
com o Banco 
Carregosa, uma 
instituição do 
Norte, de grande 
prestígio e que 
com grande 
visão estratégica 
tem apoiado 
esta iniciativa 
de forma 
muito ativa e 
empenhada”
António Araújo

“A SRNOM tem 
desempenhado 
um papel 
bonito, nobre 
e louvável, em 
vários aspetos, 
pelo que faria 
todo o sentido 
voltarmos a 
unir-nos por esta 
iniciativa tão 
prestigiante”
Maria Cândida Rocha e Silva

entrega do prémio da 4.ª edição, Paulo 
Portas foi convidado a integrar o júri 
desta nova edição. Uma presença que 
“constitui um fator de prestígio e orgu-
lho” para as entidades parceiras e para 
o próprio prémio, destacou António 
Araújo. 

INVESTIGAÇÃO CLÍNICA, 
PELO BEM COMUM
É com o mesmo sentimento de orgulho 
que o Banco Carregosa volta a apoiar a 
investigação clínica e este prémio, “que 
é já uma referência”, sublinhou Maria 
Cândida Rocha e Silva, presidente do 
Conselho de Administração da institui-
ção. “Na sua preocupação de retribuir à 
sociedade aquilo que ela nos dá a nós, o 
Banco Carregosa reconhece a importân-
cia deste tipo de iniciativas dedicadas à 
ciência e à investigação clínica. Numa 
das edições anteriores, um dos premia-
dos adiantava que a investigação clínica, 
muito mais do que a científica, é feita à 
cabeceira do doente e eu achei que ele 
tinha muita razão. São investigações di-
ferentes, ambas exigem vontade, capa-
cidade, paciência, mas esta conta com 
a colaboração do doente, no sentido de 
minorar o seu sofrimento. Não se ouve 
falar tanto deste tipo de investigação que 
zela pelo bem comum e, também por 
isso, o Banco Carregosa associa-se a esta 
causa. A Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos tem desempenhado 
um papel bonito, nobre e louvável, em 
vários aspetos, pelo que faria todo o sen-
tido voltarmos a unir-nos por esta ini-
ciativa tão prestigiante”, revelou Maria 
Cândida Rocha e Silva. 
O Prémio Banco Carregosa/SRNOM 
tem um valor total de 25 mil euros, dis-
tribuídos pelo projeto vencedor e por 
duas menções honrosas, e será atribuído 
em data a anunciar oportunamente. As 
candidaturas estão abertas de 30 de 
abril a 30 de agosto. Participe! n

coletivas com projetos relevantes nesta 
área.
A assinatura do regulamento que for-
maliza o início da 5ª edição do Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM realizou-
-se no dia 21 de abril. O presidente do 
CRNOM voltou a receber, na sede da 
SRNOM, Maria Cândida Rocha e Silva, 
presidente do Conselho de Administra-
ção do Banco Carregosa, e mostrou a 
sua satisfação com o sucesso desta ini-
ciativa. “Tal como nas edições anterio-
res, esperamos ter um número grande 
de candidaturas, com um nível de qua-
lidade de trabalhos científicos muito 
elevado. Atingimos essa marca e certa-
mente o ritmo irá manter-se nesta nova 
edição”, confidenciou António Araújo. 
O que também irá manter-se, sem gran-
des alterações, é a constituição do júri 

deste prémio. Nuno Sousa, presidente 
da Escola de Medicina da Universi-
dade do Minho, continua a presidir a 
uma equipa constituída ainda por João 
Cerqueira, António Sarmento, Alexan-
dre Figueiredo, Jorge Correia Pinto e 
Maria Cândida Rocha e Silva. Após a 
conferência “Política, Ciência, Saúde e 
Economia: o mundo antes e depois da 
Covid-19”, proferida na cerimónia de 

5.ª EDIÇÃO

REGULAMENTO e  
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
disponíveis em www.nortemedico.pt

PARTICIPE

candidaturas 
até  30

 agosto
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Voto 
eletrónico 
é já uma 
aposta 
ganha

ELEIÇÕES 
COLÉGIOS DE 
ESPECIALIDADE, 
SUBESPECIALIDADES,  
COMPETÊNCIAS E 
CONSELHO NACIONAL 
DO MÉDICO INTERNO

continuidade e esse nível de ativi-
dade”, sublinhou António Araújo. 
O presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médi-
cos (CRNOM) acompanhou este 
ato eleitoral, que levou alguns mé-
dicos registados na SRNOM a des-
locarem-se até à sede desta secção 
para cumprirem o seu dever. An-
tónio Araújo destacou que estes 
são órgãos consultivos técnicos de 
extrema importância para o fun-
cionamento da Ordem dos Médi-
cos nomeadamente pela relação 
que estabelecem com “os colegas, 
as instituições de saúde, o Minis-
tério da Saúde e vários serviços e 
entidades como o Infarmed, a Di-
reção Geral de Saúde e a ACSS”. 
A votação foi realizada, mais uma 
vez, de forma exclusivamente ele-
trónica. Esta inovação começou 
há três anos, nas últimas eleições 
para as direções dos Colégios de 
Especialidade e tem constituído 

uma mais valia. “O voto eletrónico faci-
lita muito o processo e esperamos que 
seja replicado para outras eleições. É 
um método simples, fiável e permite que 
conheçamos rapidamente os resultados. 
Temos ultrapassado todas as questões 
relacionadas com a segurança e a con-
fidencialidade com sucesso. Por isso, é 
um método que possibilita que qualquer 
colega, em qualquer local, possa votar 
de forma segura, rápida e tranquila”, 
acrescentou o presidente do CRNOM. 
Apesar de na maioria dos Colégios se 
ter apresentado apenas uma lista, a Or-
dem dos Médicos incentivou à participa-
ção. “Mais do que um direito, o voto dos 
colegas é essencial para valorizar a Me-
dicina. Juntos, tornamos a Ordem dos 
Médicos mais forte!”, sublinhou Antó-
nio Araújo durante o ato eleitoral. n 

Nota: As especialidades de Cirurgia Cardíaca e 
Cirurgia Torácica; as subespecialidades de Neu-
rocirurgia Pediátrica e Microbiologia Médica e 
as competências de Medicina Militar, Aditologia 
Clínica e Ecografia Obstétrica Diferenciada não 
foram incluídas neste processo eleitoral.

O ano de 2021 
iniciou-se com 
um ato eleitoral 
de extrema 
importância para 
o funcionamento 
da Ordem dos 
Médicos. No dia 
14 de janeiro, os 
médicos inscritos 
na Secção Regional 
do Norte tiveram 
a possibilidade 
de participar na 
eleições para 
os Colégios de 
Especialidade e 
Competências, 
Secções de 
Subespecialidades 
e Conselho 
Nacional do Médico 
Interno. O voto 
eletrónico voltou 
a mostrar ser 
uma mais valia 
neste processo 
pela segurança e 
facilidade. 

O C o n s e l h o 
Nacional da 
Ordem dos 

Médicos convocou 
a consulta eleitoral 
para os Colégios de 

Especialidades e Competências, para as 
Secções de Subespecialidades e para o 
Conselho Nacional do Médico Interno 
para o passado dia 14 de janeiro de 2021. 
Depois de recebidas as candidaturas e 
constituídas as assembleias eleitorais, 
os médicos inscritos no Colégio de cada 
especialidade tiveram a possibilidade 
de votar eletronicamente entre os dias 
11 e 14 de janeiro. “Este é um momento 
em que se tenta renovar as direções dos 
órgãos técnicos e consultivos da Ordem 
dos Médicos. Os Colégios de Especia-
lidade são um elemento muito impor-
tante para o seu funcionamento. São 
o bastião das orientações técnicas e da 
salvaguarda das boas práticas médicas 
em cada especialidade. Portanto, estas 
eleições revestem-se sempre de uma 
importância grande para garantir essa 
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António Araújo, presidente do 
CRNOM, reuniu com elementos do 
Departamento de Saúde Pública da 
Administração Regional de Saúde 
do Norte (ARS-Norte), no dia 10 
de março, para abordar o âmbito  
de atuação do Gabinete de Crise. 
Perceber como está organizada 
a estrutura regional de combate 
à pandemia, quais as principais 
dificuldades enfrentadas durante o 
ano de 2020 e quais as propostas de 
soluções foram os objetivos deste 
encontro.

tui a equipa à qual foi confiada a missão 
da vigilância epidemiológica na região 
norte. Composto por médicos e enfer-
meiros de Saúde Pública, técnicos de 
Saúde Ambiental e estudantes de me-
dicina e enfermagem, ao Gabinete de 
Crise da ARS-Norte compete acompa-
nhar a evolução epidemiológica e definir 
estratégias para o futuro. Com o objetivo 
de perceber como está organizada esta 
estrutura regional de combate à pan-
demia, quais as principais dificuldades 
enfrentadas em 2020 e quais as propos-
tas de soluções, o Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
agendou uma reunião para se inteirar 
do assunto. Neste encontro, realizado no 
dia 10 de março, de forma virtual, Antó-
nio Araújo, presidente do CRNOM, reu-
niu com alguns elementos desta equipa 
multidisciplinar. Maria Neto, diretora 
do Departamento de Saúde Pública da 
ARS-Norte, Graça Cruz, Autoridade 
de Saúde Regional Adjunta do Norte e 
Ana Mendes, médica de Saúde Pública 
da ARS-Norte e coordenadora Gabinete 
de Crise foram os interlocutores. 
Para o presidente do CRNOM, “os pe-
ríodos de baixa incidência de Covid-19 
deveriam servir para implementar me-
didas que permitam lidar com os pe-
ríodos de alta incidência, as denomi-
nadas vagas. O Gabinete de Crise tem 
feito múltiplas propostas ao Conselho 
Diretivo da ARS-Norte e à tutela, sem 
grande reflexo na planificação e na con-
tratação de profissionais para as uni-
dades de saúde pública. Aliás, já antes 
da pandemia estas estruturas estavam 
depauperadas de recursos humanos e 
técnicos. O Conselho Diretivo da AR-
S-Norte prefere recorrer a pessoas que 
não são profissionais de saúde, como mi-
litares, funcionários camarários ou pro-
fessores, por exemplo, para realizar atos 
médicos, como os inquéritos epidemio-
lógicos e a avaliação de risco de contac-
tos dos doentes com Covid-19”, criticou 
António Araújo. 
No final do encontro, o presidente do 
CRNOM, deixou bem clara a sua posi-
ção face a esta situação. “Oficiaremos 
o Conselho Diretivo sobre a usurpação 
de funções, mesmo que legalmente pre-
vistas no decreto de estado de emergên-
cia, que está implementada em alguns 
ACES da região Norte”. n 

O Departamento de Saúde Pú-
blica da Administração Regio-
nal de Saúde do Norte (ARS-

-Norte), que integra um Gabinete de 
Crise, criado logo após os primeiros 
surtos de Covid-19 em Portugal, consti-

Texto Catarina Ferreira

O DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE PÚBLICA 
DA ARS-NORTE 
É O ORGANISMO 
RESPONSÁVEL 
PELA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NA 
REGIÃO NORTE

CRNOM 
preocupado com 
dificuldades no 
Gabinete de Crise 
da ARS-Norte
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Participação
à distância, 
mas massiva

n 26-31 OUT 2020

A MostrEM chegou em 
2020 à sua 15ª edição 
e já constitui um evento 
de referência para a 
Ordem dos Médicos 
e para o Conselho 
Nacional do Médico 
Interno. Com o objetivo 
de auxiliar os jovens 
médicos internos no 
processo de escolha da 
especialidade, a mostra 
decorreu virtualmente 
na semana de 26 a 31 
de outubro. 
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A Mostra de Espe-
cialidades Médicas 
(MostrEM) cons-

titui-se como um fórum 
de esclarecimento sobre 
as diversas especialidades 
no sentido de apoiar a deci-
são dos médicos internos. 
O evento anual, promovido 
pela Ordem dos Médicos e 
pelo Conselho Nacional do 
Médico Interno (CNMI), 
atingiu a sua 15ª edição e de-
correu entre 26 e 31 de outu-
bro de 2020. Como habitual-
mente, o evento contou com 
a colaboração essencial dos 
colegas mais experientes, 
que apresentaram os progra-
mas de formação, os seus as-
petos práticos mais relevan-
tes, e responderam a dúvidas 
sobre cada uma das especia-
lidades. Em 2020, devido aos 
constrangimentos colocados 
pela COVID-19, realizou-se 
em formato virtual, numa 
plataforma onde foram car-
regadas as apresentações e 
vídeos das diferentes espe-
cialidades e áreas.  
As apresentações foram 
disponibilizadas por um 
período de duas semanas a 
todos os médicos que se ins-
creveram para a atividade.

INICIATIVA DE 
REFERÊNCIA 
A 15ª edição da MostrEM 
contou com 55 convidados 
nas várias apresentações, 
quer médicos internos das 
várias especialidades, quer 
médicos que optaram por 
seguir outras vias clínicas 
e não clínicas, como a me-
dicina militar, a indústria 
farmacêutica, organizações 
internacionais ou organiza-

ções não governamentais, entre outras.  
Na organização esteve envolvida toda 
a equipa do CNMI-Norte, bem como o 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), que disponibili-
zou todo o apoio técnico para a realiza-
ção deste evento. 

Para Francisco Mourão, membro do 
CNMI e membro da comissão organi-
zadora, “a MostrEM é desde há muitos 
anos uma iniciativa de referência para 
os jovens médicos que se encontram 
prestes a escolher a sua especialidade. 
O número de participantes tem sido 
crescente aos longo dos anos e o evento 
tem-se adaptado, quer ao aumento do 
número de participantes, quer às novas 
necessidades neste âmbito. De destacar, 
ao longo dos últimos anos, a realização 
de cursos em temas base e essenciais e 
também a inclusão de outras saídas pro-
fissionais para além do internato mé-
dico”, acrescentou. 

PARTICIPAÇÃO MASSIVA 
A flexibilidade de horários e a possibi-
lidade de assistir às apresentações que 
despertam um maior interesse foram as 
principais mais-valias deste novo mo-
delo. Desta forma, a MostrEm teve uma 
participação massiva, com cerca de 1500 
participantes. “O feedback foi extrema-
mente positivo e a atividade superou as 
nossas expectativas. A possibilidade de 
assistir às várias apresentações ao longo 
do tempo, sem rigidez de horário e de 
forma flexível foi muito apreciada. Na-
turalmente, perdemos a componente 
do contacto e da interação, sendo esse 
o principal ponto negativo, mas muito 
difícil de contornar no contexto atual. 
Atingimos um número de participantes 
muito superior às edições prévias em 
formato físico e os vídeos tiveram cerca 
de 9000 visualizações”, confidenciou 
Francisco Mourão. 
Com uma equipa renovada e “repleta de 
ideias e motivação” na comissão organi-
zadora,  a Mostra de Especialidades Mé-
dicas é uma atividade “incontornável” 
que tem ainda margem para crescer e 
melhorar. A ambição passa por reto-
mar o formato presencial, preservando 
o contacto direto entre os participantes. 
No entanto, não está descartada a opção 
de um formato híbrido, dadas as vanta-
gens e o sucesso desta edição. n

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS E 
ESCLARECIMENTO DOS JOVENS 
MÉDICOS NO MOMENTO 
DECISIVO DA ESCOLHA DA 
ESPECIALIDADE
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reitor da Universidade do Minho, e Luís 
Valente de Oliveira, presidente do Con-
selho Geral. 
A sessão que assinalou o 47º aniversá-
rio da instituição realizou-se no dia 17 
de fevereiro e, ainda que em modo vir-
tual, contou com uma ampla participa-
ção. Em representação do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) e também como presidente 
do Conselho Sub-Regional de Braga, 
André Santos Luís esteve presente na 
sessão. 

REINVENTAR 
Antes da intervenção de Rui Vieira de 
Castro, o Coro Académico da Universi-
dade do Minho, sob direção do Maestro 
Sílvio Cortez, inaugurou o momento 
solene com uma interpretação do hino 
da instituição. “Celebramos hoje o 47º 
aniversário da Universidade do Minho 
e fazemo-lo de um modo substancial-
mente distinto do habitual. É um sinal 
dos tempos únicos que estamos a viver. 
Quisemos manter esta celebração neste 
dia como forma de vincar a resiliência 
da universidade, a sua capacidade de 
reinvenção, a sua vontade de manter o 
rumo, apesar das dificuldades com que 
nos confrontamos”, começou por expli-
car o reitor da Universidade do Minho. 
Rui Vieira de Castro voltou um ano 
atrás no tempo e recordou o momento 
em que a instituição teve que se reinven-
tar devido à pandemia. Revelou que as 
prioridades foram sempre claras – as-
segurar o bom funcionamento e a for-
mação dos estudantes –, bem como os 
objetivos ajustados, promovendo o bem-
-estar da comunidade. “A Universidade 
do Minho reagiu de forma madura e 
assentou a sua ação em opções que se 
revelaram fundamentais. Com coesão, 
esforço, capacidade de reação e resiliên-
cia, enaltecendo-a como plural, multi-
disciplinar, aberta aos seus contextos, 
motivada por uma circunstância difícil, 
que conseguiu alargar o conhecimento 
humano e partilhá-lo”, sublinhou. 

MUDANÇA DE PARADIGMA 
Com o “otimismo e a força de uma Uni-
versidade que se afirma como um todo”, 
foi feita uma projeção do futuro, através 
de um vídeo em que ficou bem patente 
esse olhar a partir dos presidentes das 

«Uma Universidade 
que se afirma como 
um todo»

Universidade 
do Minho
47.º aniversário

Em moldes diferentes, 
adaptados às circunstâncias 
atuais, a cerimónia 
comemorativa do 47º 
aniversário da Universidade 
do Minho decorreu em modo 
virtual, proporcionando uma 
ampla participação neste 
dia especial. Com discursos, 
momentos musicais e entrega 
de prémios, a sessão realizou-se 
no dia 17 de fevereiro e contou 
com a presença de André Santos 
Luís, presidente do Conselho 
Sub-Regional de Braga. 

O formato digital foi a aposta da 
Universidade do Minho para 
assinalar o seu dia de aniversá-

rio. Afinal são “47 anos, da região para o 
Mundo. 47 anos de uma identidade ins-
titucional verdadeiramente única. 47 
anos de uma história que nos enche de 
orgulho. 47 anos da melhor academia do 
país. Uma academia onde os estudantes 
continuarão comprometidos com um fu-
turo cada vez mais brilhante”, nas pala-
vras de Rui Oliveira, presidente da As-
sociação Académica da Universidade do 
Minho. Presente no auditório que serviu 
de palco a esta cerimónia comemora-
tiva, esteve ainda Rui Vieira de Castro, 
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unidades orgânicas. Nuno Sousa, presi-
dente da Escola de Medicina da Univer-
sidade do Minho partilhou a sua visão 
sobre a pandemia, deixando algumas 
ideias. “A percentagem de doentes que 
hoje nós temos que tratar com esta infe-
ção e o número elevado de doentes que 
devemos prevenir que tenham esta in-
feção, mudou radicalmente. Existe um 
conjunto de novas técnicas que têm que 
ser aprendidas, reaprendidas e incorpo-

radas na nossa prática. 
Ora, isto é uma mudança 
de paradigma. Temos 
uma cultura que privile-
gia a mudança, que não 
tem medo da mudança. 
Há uma percepção muito 
positiva do papel da Uni-
versidade na alavanca-
gem da região do Minho”, 
destacou. 

UNIVERSIDADE PARA 
TODOS 
A este propósito, também 
Rui Oliveira questionou 
onde deseja a Univer-
sidade do Minho estar 
nos próximos 20 anos. 
“Para o bem de Portugal, 
a UMinho, nesse futuro, 
tem de ser uma univer-
sidade de referência na 
inovação pedagógica. 
Uma universidade capaz 
de reter talento e atrair 
financiamento interna-
cional para os seus proje-
tos de investigação. Uma 
universidade com uma 

ligação permanente aos seus Alumni, 
cuja partida nunca é definitiva. Tem 
que ser fator de coesão e desenvolvi-
mento do meio envolvente. Através do 
conhecimento produzido, garantindo 
a relevância do tecido empresarial e a 
preservação da identidade cultural. Mas 
também uma universidade para todos, 
independentemente da condição social 
ou percurso de vida”, perspetivou o pre-
sidente da Associação Académica. 

A cerimónia prosseguiu com o reco-
nhecimento pela instituição de docen-
tes, estudantes e colaboradores. Em dia 
de aniversário, o presidente do Conse-
lho Geral da Universidade do Minho 
assumiu mesmo “ser surpreendente 
ver como uma universidade que ainda 
não completou meio século produz pro-
fissionais perfeitamente inseridos nos 
parâmetros que caracterizam o nosso 
tempo”. Luís Valente de Oliveira sub-
linhou as capacidades dos estudantes 
formados na Universidade do Minho e 
em Portugal, reconhecidos em todo o 
Mundo, adquiridas na formação e em 
consonância com os altos critérios de ri-
gor estabelecidos. 
Rui Vieira de Castro encerrou a sessão 
agradecendo a “participação expressiva 
de membros da comunidade da Uni-
versidade do Minho e de entidades que 
colaboram connosco”. Apesar da ter de-
corrido em condições diferentes do ha-
bitual, o reitor frisou o “brilho que já ca-
racteriza esta iniciativa”.  A cerimónia 
terminou com o Hino Académico da 
instituição, interpretado por alunos da 
Orquestra da Universidade do Minho. n

PRÉMIOS

Prémio CM Guimarães – SARA OLIVEIRA (Mestrado 
Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, com 
média de 18 valores)

Prémio CM Braga – FÁTIMA LOUREIRO (Licenciatura 
em Administração Pública com 16,23 valores)

Prémio Dr. Francisco Salgado Zenha – ANA RITA 
RIBEIRO (Licenciatura em Direito)

Prémio Caixa Geral de Depósitos – PAULO FREITAS 
(Arquitetura), RUI JORGE DIAS (Física), JOANA LOPES 
(Direito), ANDREIA AMORIM (Economia), JÉSSICA 
SILVA (Relações Internacionais), VIOLETA CARVALHO 
(Engenharia Biomédica), JORGE DIOGO SILVA 
(Medicina), BÁRBARA PINTO (Psicologia), MARTA 
SOUSA (Enfermagem), VÍTOR COSTa (História), 
ANA CATARINA SILVA (Educação), HENRIQUE RAMOS 
(Música)

Medalhas Universidade do Minho – ANA MARIA 
PEREIRA, ELISABETE LAPO, ESTEFÂNIA PEREIRA, 
FÁTIMA COSTA, LUÍSA ARAÚJO, MANUELA RAMOS, 
PAULA NUNES, PEDRO MARQUES, RAÚL SOARES, RUTE 
ALMEIDA, SENHORINHA PASSOS (colaboradores, 
técnicos administrativos e de gestão, que com zelo 
e competência desempenharam 30 anos de função 
pública)

Prémio de Mérito Científico 2021 - ANTÓNIO SOARES 
VICENTE, docente e cientista/investigador

Atribuição do Título de Professor Emérito - JOSÉ 
MANUEL ESGALHADO VALENÇA

Aceda ao resumo  
da cerimónia em vídeo  
diretamente através do código  
QR ou na plataforma Youtube 
(https://bit.ly/2PFivgI)

“A Universidade 
do Minho reagiu 
de forma madura 
e assentou a sua 
ação em opções 
que se revelaram 
fundamentais. 
Com coesão, 
esforço, capacidade 
de reação e 
resiliência…”
Rui Vieira de Castro



Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Proximidade 
e cooperação

TOMADA  
DE POSSE 
DOS ORGÃOS 
SOCIAIS 2021

Integrar os 
estudantes de 
Medicina nos 
projetos da Ordem 
dos Médicos tem 
sido uma prioridade 
do CRNOM e dos 
Conselhos Sub-
Regionais. Nesse 
sentido, André 
Santos Luís marcou 
presença na tomada 
de posse dos novos 
órgãos sociais do 
Núcleo de Estudantes 
de Medicina da 
Universidade do 
Minho (NEMUM) para 
2021, no passado dia 
11 de janeiro. 

“A nossa missão é ser-
vir as pessoas, não só 

os docentes e os estudantes, 
mas todas as pessoas que 
precisam de nós. Gostava 
que mantivessem sempre 
este ângulo, que garantis-
sem a disponibilidade, a 
resiliência e a honestidade 
intelectual. Aqui não for-
mamos médicos de aquá-
rio, formamos bons médi-
cos que são competentes 
e reconhecidos. Para isso 
temos que ser fiéis a esta 
nossa missão que é servir 
os outros. Corremos riscos 
acrescidos, mas não desis-
timos. Nunca se esqueçam 
que esta é a nossa missão, 
de todos que construímos 
a Escola de Medicina da 
Universidade do Minho”. 
Esta foi a principal men-
sagem transmitida pelo 
presidente desta institui-
ção, Nuno Sousa, durante 
a sessão. A cerimónia de 
tomada de posse dos novos 
órgãos sociais do Núcleo 
de Estudantes de Medicina 
da Universidade do Minho 
(NEMUM) para o mandato 
2021 decorreu no dia 11 de 
janeiro, no Auditório Zul-
mira Simões, da Escola de 
Medicina da Universidade 
do Minho. 

REINVENTAR O NEMUM 
José Diogo Soares, pre-
sidente cessante do NE-
MUM, iniciou a sessão 
através de um vídeo onde 
se despediu “da sua casa 
durante os últimos anos” 
e agradeceu a todos aque-
les que fizeram parte da 
sua equipa, destacando a 
“resiliência e vontade de 
superação desta família”. 
O estudante relembrou al-

guns marcos alcançados e eventos que 
levaram a cabo, com mudanças signifi-
cativas e sempre com a ideia de “rein-
ventar” o NEMUM. Seguiu-se a tomada 
de posse, em que João Pedro Monteiro, 

ORDEM DOS 
MÉDICOS 
EMPENHADA 
EM INTEGRAR 
ESTUDANTES DE 
MEDICINA NAS 
SUAS ATIVIDADES
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Queremos dar 
continuidade 
a esses projetos 
e envolver os 
estudantes na 
atividade da 
Ordem dos 
Médicos. A Ordem 
é a casa que todos 
vão ocupar daqui a 
uns anos, por isso 
devem participar.

COOPERAÇÃO 
Quem também destacou a importância 
de reforçar a ligação com os estudantes 
foi André Santos Luís. O presidente do 
Conselho Sub-Regional de Braga da Or-
dem dos Médicos revelou ser um gosto 
estar presente na tomada de posse deste 
núcleo de estudantes, “um momento 
que devemos valorizar muito, pelo tra-
balho incrível que fazem”. “No último 
mandato tínhamos um conjunto de 
projetos em comum para desenvolver e 
infelizmente a pandemia roubou-nos a 
possibilidade de os concretizar. No en-
tanto, queremos dar continuidade a es-
ses projetos e envolver os estudantes na 
atividade da Ordem dos Médicos. A Or-
dem é a casa que todos vão ocupar daqui 
a uns anos, por isso devem participar. 
Integrar os estudantes de Medicina nas 
atividades, discussões de política edu-
cativa e outros assuntos é a nossa mis-
são. Temos vários desafios pela frente 
e a nova direção pode contar connosco. 
Espero que trabalhemos de perto, com 
proximidade e cooperação”, declarou 
André Santos Luís. 
Coube a Nuno Sousa, presidente da Es-
cola de Medicina da Universidade do 
Minho encerrar a sessão. Após elogiar 
a capacidade e resiliência da direção 
cessante, que realizou um “trabalho dis-
creto, eficaz e de qualidade”, reafirmou 
a vontade de trabalhar em conjunto com 
o NEMUM para “encontrar as melho-
res soluções para os desafios que se se-
guem”. A cerimónia contou ainda com 
a presença de João Cerqueira, diretor 
do Mestrado Integrado em Medicina, 
José Miguel Pêgo e Pedro Morgado, vi-
ce-presidentes da Escola de Medicina da 
Universidade do Minho, Rui Oliveira, 
presidente da Associação Académica 
da Universidade do Minho, André Fon-
toura, Vice-Presidente para as Relações 
Externas da Associação Nacional de Es-
tudantes de Medicina, entre outras per-
sonalidades. n

presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral cessante passou o testemunho a Ná-
dia Açafrão, que empossou também os 
membros do Conselho Fiscal e Jurisdi-
cional e a Direção, desde vogais, tesou-
reiro, vice-presidente e a presidente  
     . 
A nova presidente do NEMUM dei-
xou uma breve mensagem sobre os ob-
jetivos e motivações para o ano que se 
segue. “Viemos hoje assumir um com-
promisso. É pelos interesses daqueles 

que representamos que 
enfrentamos este grande 
desafio”, evocou. Marisa da 
Silva Coelho mostrou-se 
preocupada com o futuro 
dos jovens médicos e as in-
certezas previstas. A “falta 
de organização do SNS”, a 
“formação médica amea-
çada”, os “estágios hospi-
talares em causa” foram 
alguns dos receios apon-
tados para explicar que 
“como futuros médicos e 
profissionais de saúde não 
podemos ficar indiferentes 
perante uma distribuição 
inapropriada de recursos”, 
reforçou. 

PROXIMIDADE 
Investir numa relação de 
proximidade com os estu-
dantes, com a presidência 
da Escola de Medicina e 
restante docência é um dos 
principais objetivos da nova 
Direção do Núcleo. “Que-
remos uma visão crítica e 

fundamentada consoante os interesses 
dos nossos estudantes. É fundamental 
investir numa formação de qualidade 
e estabelecer e alargar parcerias, tendo 
em vista uma cooperação saudável para 
benefício dos estudantes. Ambiciona-
mos construir um plano de acordo com 
as áreas de ação neste ano que será de 
superação e pretendemos inovar, refor-
çar o elo de ligação entre estudantes, 
sempre numa atuação transparente”, 
acrescentou Marisa da Silva Coelho. 
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Aceda ao resumo  
da cerimónia em vídeo  
diretamente através do código  
QR ou na página Facebook  do NEMUM

https://bit.ly/3eSywKI



Cirurgião e 
Poeta

JOÃO LUÍS BARRETO GUIMARÃES

João Luís 
Barreto 
Guimarães 
foi agraciado 
com o Willow 
Run Poetry 
Book Award 
de 2020 pela 

obra “Mediterrâneo”. Depois 
de receber o Prémio Nacional 
de Poesia António Ramos 
Rosa, em 2017, o livro de 
poemas originais continua 
a conquistar os júris, desta 
vez nos Estados Unidos da 
América. O Especialista em 
Cirurgia Plástica, Reconstrutiva 
e Estética divide o seu dia 
entre a escrita e a medicina e 
em entrevista à Nortemédico 
partilhou algumas curiosidades 
sobre o processo criativo. 
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“A dimensão 
que mais me 
interessa é ser 
lido e comunicar”

(nortemédico) – Como caracteriza o 
seu estilo e processo criativo?
(João Luís Barreto Guimarães) – Eu 
escrevo, essencialmente, sobre a 
vida, sobre aquilo que se move, 
por isso preciso de viver para con-
seguir escrever. A todo o instante 
vou colecionando palavras, versos, 
estrofes, rascunhos de poemas in-
teiros, se tiver sorte, em pequenos 
cadernos do tamanho de uma algi-
beira. E há depois tardes inteiras 
em que me sento para reler o que 
colhi, guardando, eliminando, co-
lando, completando, trabalhando 
já não a matéria visível ou audível 

que deu origem a esses fragmentos, mas 
a linguagem que daí resultou. É assim 
que nascem os poemas. Quando me en-
contro na situação de ter vinte, trinta 
poemas que pretendo conservar, tento 
entender o espírito do tempo, qual é o 
mínimo denominador comum dessa 
colheita, e é por essa altura que geral-
mente me surge o título. A partir daí, 
começo a organizar as páginas de um 
futuro livro por dípticos, colocando o 
poema da página par a dialogar com o 

WILLOW RUN 
POETRY BOOK 
AWARD DE 2020
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poema da página ímpar, concordando 
ou discutindo com ele, sequencio esses 
dípticos em folhas independentes sobre 
o tapete da sala de estar, passeio sobre o 
tapete com um olhar de ave, troco a or-
dem dos poemas, e os restantes dez ou 
doze poemas já os escrevo com aquele 
título em mente. Necessito, por isso, do 
concreto do quotidiano para dar início a 
este longo processo de dois ou três anos, 
no qual trabalho diariamente.

“Mediterrâneo” é composto por poemas 
originais. Como descreve esta obra? 
Quais são as temáticas principais do 
livro? 
Em meados de 2015, apercebi-me de que 
o mínimo denominador comum entre os 
poemas que tinha escrito desde 2013 pas-
sava pela influência que as civilizações 
mediterrânicas haviam tido na constru-
ção da Europa. Ouvira nas notícias uma 
série de comentários por parte de res-
ponsáveis políticos do Norte da Europa, 
afirmando que nos países do sul – Por-
tugal, Itália, Grécia e Espanha (Spain), 
os PIGS – o trabalho perdia claramente 
para o lazer e eu andava a ler, por essa al-
tura, vários livros sobre a construção da 
Europa e sobre o modo como a influência 
Fenícia, depois Grega e depois Romana, 
para abreviar, tinha sido primordial na 
génese do comércio, das artes e das leis, 
por exemplo. Não me parece que seja 
verdade aquela afirmação. O problema 
dos países como Portugal não é a falta 
de trabalho, é a deficiente gestão. Vejo 
isso no meu serviço. Resolvi chamar ao 
conjunto “Mediterrâneo” e os poemas 
surgem sequenciados no livro em quatro 
partes que acompanham vários momen-
tos dessa vivência comum. O toque iró-
nico que pretendia iluminar era que esse 
mesmo sul que o Norte da Europa tanto 
criticava, mas do qual não prescindia 
para passar férias, era também a matriz 
dessa Europa, por maior que tenha sido 
em certas regiões a influência bárbara: 
os romanos haviam tratado disso. O júri 
do Prémio Nacional de Poesia António 
Ramos Rosa, composto por José Tolen-
tino Mendonça, Nuno Júdice e Adriana 
Freire Nogueira, entendeu muito bem 
o livro quando justificou o galardão «(...) 
pela sua coerência temática, ligada ao 
tema da viagem, pela originalidade de 
um universo que não se limita à discri-

JOÃO LUÍS BARRETO GUIMARÃES 
Nasceu no Porto, Portugal, a 3 de Junho de 1967. 
Divide o seu tempo entre Leça da Palmeira e 
Venade. Escreveu 11 livros de poesia, os primei-
ros sete reunidos em “Poesia Reunida” (Quet-
zal, 2011), ao qual se seguiram “Você está Aqui” 
(Quetzal, 2013), traduzido em Itália, “Mediterrâ-
neo” (Quetzal, 2016), que recebeu o Prémio Nacio-
nal de Poesia António Ramos Rosa e foi publicado 
em Espanha, Itália, França e Polónia, e “Nómada” 
(Quetzal, 2018), editado também em Itália, ao qual 
foram atribuídos o Prémio Livro de Poesia do Ano 
Bertrand e o Prémio Literário Armando da Silva 
Carvalho. Em 2019 publicou na Quetzal a antolo-
gia “O Tempo Avança por Sílabas”, obra também 
publicada na Croácia e na Macedónia, à qual se 
seguiu “Movimento” (Quetzal, 2020). As edições 
italianas de “Mediterrâneo” e “Nómada” foram 
finalistas do Premio Internazionale Camaiore em 
2019 e 2020, respectivamente, e a tradução para 
Inglês de “Mediterrâneo” recebeu o Willow Run 
Poetry Book Award 2020, nos EUA. n

ção, mas capta, em cada apontamento, o 
pormenor essencial em que a História e 
a cultura europeias se projetam. Este é 
um livro onde o Sul aparece represen-
tado em tudo o que o Mediterrâneo signi-
fica na nossa cultura, no qual a antigui-
dade greco-latina é transportada para o 
presente, cruzada com a matriz judaico-
-cristã, um livro que nos apresenta uma 
poesia que reflete as nossas raízes cultu-
rais como elementos vivos do nosso quo-
tidiano. Porque o Mediterrâneo, berço 
da cultura ocidental, é uma fronteira 
(íntima, não só geográfica) onde a poesia 
europeia sempre habitou e cuja revisita-
ção a expande. Este livro marcante de 
João Luís Barreto Guimarães celebra o 
encontro da sua poética com este mundo 
de memórias, de correspondências e de 
vozes, e vem na sequência de uma obra 
que se tem vindo a impor, ao longo dos 
anos, em lugar de destaque na nossa poe-
sia contemporânea (...).»

Como surgiu este novo galardão? Conte-
-nos alguns detalhes sobre o processo de 
atribuição do Willow Run Poetry Book 
Award – quando e onde foi atribuído e 
em que contexto?
Há já vários anos que tenho trabalhado 
com um conjunto vasto de tradutores 
que têm a amabilidade de transpor os 
meus livros para os seus idiomas. A lín-
gua inglesa tem uma particularidade 
editorial: torna-se possível a edição em 
livro quando um conjunto vasto de tra-
duções é publicado em revistas inglesas 
ou americanas, como se o editor da casa 
editorial confiasse mais na edição de um 
novo autor que tivesse construído um 
curriculum de publicações, um pouco 
como com os artigos científicos na Medi-
cina, método moroso mas que tem a van-
tagem de ser meritocrático. Os meus tra-
dutores para Inglês tinham conseguido 
publicar poemas em numerosas publi-
cações como The London Magazine, 
The Columbia Review, The Los Angeles 
Review, Chicago Quarterly Review, The 
American Journal of Poetry, Interna-
tional Poetry Review, entre dezenas de 
outros, e o que se fez foi enviar a totali-
dade do manuscrito de “Mediterrâneo” 
para o Willow Run Poetry Book Award. 
De entre centenas de manuscritos em 
inglês de todo o mundo, originais e em 
tradução, a versão em que trabalhei com 

o Calvin Olsen durante quatro anos foi 
selecionada como um dos 52 semifina-
listas, depois como um dos 10 finalistas 
e, por fim, foi-nos comunicado pela pre-
sidente do júri, Debra Leigh Scott, que 
havia sido escolhida como vencedora da 
edição de 2020. “Mediterrâneo” irá agora 
ser publicado e distribuído no mundo 
anglo-saxónico pela Hidden River Press, 
de Filadélfia, Pensilvânia.

Receber prémios como estes é sempre 
um fator de valorização pessoal. Sente 
esse reconhecimento?
Sinto, claro. Os prémios para “Mediter-
râneo” (Prémio Nacional de Poesia An-
tónio Ramos Rosa e Willow Run Poetry 
Award) e para “Nómada” (Prémio Livro 
de Poesia do Ano Bertrand e Prémio 
Literário Armando da Silva Carvalho), 
juntamente com os “quase prémios” em 
Itália (as edições italianas de “Mediterrâ-
neo” e “Nómada” foram ambas finalistas 
do Prémio Internazionale Camaiore, em 
2019 e 2020), tiveram um impacto muito 
significativo, segundo me apercebo pela 
casa editora, na venda de exemplares em 
Portugal. A dimensão que mais me inte-
ressa é essa: ser lido e comunicar. Esta 
é uma poética que nunca escondeu que 
procurava leitores, de poesia ou de prosa, 
e nesse sentido, os prémios, mais do que 
o seu valor monetário (alguns nem têm), 
chamam a atenção para o livro e, por 
contágio, para o resto da obra.



■■ DESPACHO N.º 777/2021	–	Finanças	e	Saúde	-	
Gabinetes	da	Ministra	da	Saúde	e	do	Secretário	
de	Estado	do	Tesouro
Designa para o cargo de vogal do conselho de 
administração do Centro Hospitalar Universitário 
do Porto, E. P. E., Rita Sofia da Silva Veloso [DR n.º 
12/2021, Série II de 2021-01-19]

■■ DESPACHO N.º 1050-A/2021	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Regras em matéria de articulação entre a assis-
tência à família e a disponibilidade para a prestação 
de cuidados de saúde, como forma de garantir a 
continuidade da resposta dos serviços e estabe-
lecimentos públicos de saúde [DR n.º 16/2021, 1º 
Suplemento, Série II de 2021-01-25]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 6/2021	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que realize uma campa-
nha pública de divulgação do Estatuto do Cuidador 
Informal [DR n.º 16/2021, Série I de 2021-01-25]

■■ DESPACHO N.º 1090-D/2021	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros	-	Gabinete	do	Primeiro-
-Ministro	
Solicita às entidades competentes a indicação de 
prioridades na vacinação contra a COVID-19, re-
lativamente às pessoas que asseguram serviços 
essenciais nos respetivos órgãos [DR n.º 17/2021, 
3º Suplemento, Série II de 2021-01-26]

■■ DESPACHO N.º 1150/2021	–	Saúde	-	Direção-
-Geral	da	Saúde	
Doenças de notificação obrigatória a notificar na 
plataforma de apoio ao SINAVE (Sistema Nacional 
de Vigilância Epidemiológica) ou no SI-Vida (Siste-
ma de informação VIH/SIDA) [DR n.º 19/2021, Sé-
rie II de 2021-01-28]

■■ PORTARIA N.º 25/2021 –	Saúde	
Estabelece a classificação do risco e as medidas 
mínimas a serem adotadas pelos responsáveis 
dos equipamentos, redes e sistemas, previstos 
no artigo 2.º da Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto, 
em função da avaliação do risco de contaminação 
e disseminação da bactéria Legionella que decorra 
dos resultados analíticos apurados, no âmbito do 
programa de monitorização e tratamento da água 
[DR n.º 20/2021, Série I de 2021-01-29]

■■ LEI N.º 4-B/2021	–	Assembleia	da	República	
Estabelece um regime de suspensão de prazos 
processuais e procedimentais decorrente das me-
didas adotadas no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março [DR n.º 21/2021, 1º Suplemento, Série I de 
2021-02-01]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 37/2021	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a reposição e regulamen-
tação da carreira de técnico auxiliar de saúde [DR 
n.º 22/2021, Série I de 2021-02-02]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 31/2021	–	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo que divulgue informação 
sobre a COVID-19 em contexto escolar e desen-
volva um programa de rastreio [DR n.º 22/2021, 
Série I de 2021-02-02]
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■■ PORTARIA N.º 4/2021	–	Saúde
Segunda alteração à Portaria n.º 390/2019, de 
29 de outubro, que procede à quarta alteração à 
Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho (estabelece 
o regime jurídico a que obedecem as regras de 
prescrição e dispensa de medicamentos e produ-
tos de saúde e define as obrigações de informação 
a prestar aos utentes) [DR n.º 1/2021, Série I de 
2021-01-04]

■■ PORTARIA N.º 9-A/2021	–	Saúde
Procede a uma adaptação dos prazos procedi-
mentais e de realização de provas no âmbito da 
época normal de avaliação final da formação mé-
dica especializada de 2021 [DR n.º 4/2021, 1º Su-
plemento, Série I de 2021-01-07]

■■ DESPACHO N.º 271/2021	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Designa os membros da Comissão de Ética para a 
Investigação Clínica (CEIC) [DR n.º 5/2021, Série II 
de 2021-01-08]

■■ DESPACHO N.º 259/2021	–	Defesa	Nacional,	
Trabalho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	da	Defesa	Na-
cional	e	das	Ministras	do	Trabalho,	Solidarie-
dade	e	Segurança	Social	e	da	Saúde
Determina que, nas estruturas residenciais para 
idosos (ERPI), unidades de cuidados continuados 
integrados da Rede Nacional de Cuidados Conti-
nuados Integrados (RNCI) e outras respostas dedi-
cadas a pessoas idosas e pessoas com deficiência 
são realizados testes de diagnóstico de SARS-
-CoV-2, a residentes/utentes e profissionais, no 
âmbito de rastreios regulares de identificação pre-
coce de casos suspeitos [DR n.º 5/2021, Série II de 
2021-01-08]

■■ DESPACHO N.º 331/2021 –	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Determina a coordenação nacional da vigilância 
laboratorial genética e antigénica do vírus SARS-
-CoV-2 [DR n.º 6/2021, Série II de 2021-01-11]

■■ DESPACHO N.º 540/2021	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Delega, nos dirigentes máximos das entidades do 
Ministério da Saúde, a competência para autorizar 
a contratação de trabalhadores para a constituição 
de vínculos de emprego a termo resolutivo incerto, 
para reforço dos recursos humanos necessários 
para dar resposta à pandemia provocada pela CO-
VID-19 [DR n.º 8/2021, Série II de 2021-01-13]

■■ DESPACHO N.º 574-A/2021 –	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Determina que estabelecimentos hospitalares 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) passem os 
seus Planos de Contingência para o nível máximo 
e suspendam a atividade assistencial programada 
não urgente que possa reverter em reforço de cui-
dados ao doente crítico [DR n.º 8/2021, 1º Suple-
mento, Série II de 2021-01-13]

■■ DESPACHO N.º 582/2021	 –	 Presidência	 do	
Conselho	de	Ministros	-	Gabinete	do	Secretá-
rio	de	Estado	da	Presidência	do	Conselho	de	
Ministros
Declara a utilidade pública da Associação Portu-
guesa de Economia da Saúde [DR n.º 9/2021, Série 
II de 2021-01-14]
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■■ DECRETO-LEI N.º 10-A/2021	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Estabelece mecanismos excecionais de gestão de 
profissionais de saúde para realização de atividade 
assistencial, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 [DR n.º 22/2021, 2º Suplemento, Série I 
de 2021-02-02]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 40/2021 –	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo que informe os cidadãos 
sobre as melhores práticas de utilização corrente 
de material de proteção individual, como másca-
ras, viseiras ou luvas, e que incentive a opção por 
material reutilizável [DR n.º 23/2021, Série I de 
2021-02-03]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 52/2021 –	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo o envolvimento das For-
ças Armadas nas ações de planeamento e opera-
cionalização das medidas e ações a adotar na nova 
fase de combate à pandemia [DR n.º 24/2021, Sé-
rie I de 2021-02-04]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 51/2021	–	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo a simplificação do regime 
legal de emissão de atestados médicos de incapa-
cidade multiuso e a adoção de medidas de urgên-
cia para acelerar a sua emissão e revalidação [DR 
n.º 24/2021, Série I de 2021-02-04]

■■ DESPACHO N.º 1448-A/2021	–	Defesa	Nacio-
nal,	Administração	Interna	e	Saúde	-	Gabinetes	
dos	Ministros	da	Defesa	Nacional	e	da	Adminis-
tração	Interna	e	da	Ministra	da	Saúde	
Designação de novo coordenador da task force 
para a elaboração do “Plano de vacinação contra a 
COVID-19 em Portugal” [DR n.º 24/2021, 2º Suple-
mento, Série II de 2021-02-04]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 8-C/2021	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros	
Autoriza as Administrações Regionais de Saúde e 
as entidades da respetiva abrangência, a realizar a 
despesa com a aquisição das vacinas e tuberculi-
nas, no âmbito do Programa Nacional de Vacina-
ção 2021 [DR n.º 27/2021, 1º Suplemento, Série I de 
2021-02-09]

■■ DECRETO-LEI N.º 13/2021	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros	
Estabelece os termos da criação do Laboratório 
Nacional do Medicamento e da sua sucessão ao 
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farma-
cêuticos [DR n.º 28/2021, Série I de 2021-02-10]

■■ DESPACHO N.º 1705/2021	–	Finanças	e	Saúde	-	
Gabinetes	da	Ministra	da	Saúde	e	do	Secretário	
de	Estado	do	Tesouro	
Reforço adicional do investimento na Rede Nacio-
nal de Especialidade Hospitalar e de Referenciação 
em Medicina Intensiva [DR n.º 31/2021, Série II de 
2021-02-15]

■■ DESPACHO N.º 1764/2021	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros	-	Gabinete	do	Secretá-
rio	de	Estado	da	Presidência	do	Conselho	de	
Ministros
Declara a utilidade pública do Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto (ISPUP) [DR n.º 
33/2021, Série II de 2021-02-17]

■■ LEI N.º 4-C/2021	–	Assembleia	da	República	
Estabelece uma isenção do IVA aplicável às trans-
missões de dispositivos médicos para diagnóstico 
in vitro da COVID-19, às vacinas contra a mesma 
doença e às prestações de serviços relacionadas 
com esses produtos, transpondo a Diretiva (UE) 
2020/2020 do Conselho, de 7 de dezembro de 
2020 [DR n.º 33/2021, 1º Suplemento, Série I de 
2021-02-17]

■■ DESPACHO N.º 1619-A/2021	 –	 Saúde	 -	 Ga-
binete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	
Saúde	
Cria um grupo de trabalho para avaliação do alar-
gamento dos programas de acesso à procriação 
medicamente assistida e promoção de doações ao 
Banco Público de Gâmetas [DR n.º 28/2021, 1º Su-
plemento, Série II de 2021-02-10] [Retificada pela 
Declaração de Retificação n.º 124/2021 - Diário da 
República n.º 36/2021, Série II de 2021-02-22]

■■ DESPACHO N.º 2018/2021	–	Finanças,	Traba-
lho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	e	Saúde	
-	Gabinetes	do	Ministro	de	Estado	e	das	Finan-
ças,	da	Ministra	da	Saúde	e	da	Secretária	de	
Estado	da	Ação	Social
Autoriza o Instituto da Segurança Social e as Ad-
ministrações Regionais de Saúde a assumir os 
compromissos plurianuais decorrentes dos con-
tratos-programa celebrados no âmbito da Rede 
Nacional dos Cuidados Continuados Integrados 
[DR n.º 38/2021, Série II de 2021-02-24]

■■ DESPACHO N.º 2082-A/2021	 –	 Finanças,	
Trabalho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	de	Estado	e	das	
Finanças,	da	Ministra	da	Saúde	e	da	Secretária	
de	Estado	da	Ação	Social
Autoriza o Instituto da Segurança Social, I. P., e as 
Administrações Regionais de Saúde, I. P., a assumir 
os compromissos plurianuais no âmbito da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados [DR 
n.º 38/2021, 1º Suplemento, Série II de 2021-02-
24]

■■ PORTARIA N.º 45/2021	–	Finanças,	Trabalho,	
Solidariedade	e	Segurança	Social	e	Saúde	
Estabelece o regime de definição de preços e de 
responsabilidade na repartição e assunção dos 
encargos pelas diferentes entidades envolvidas 
[DR n.º 38/2021, Série I de 2021-02-24]

■■ DESPACHO N.º 2096/2021	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	da	Ministra	da	Saúde	e	do	Secretá-
rio	de	Estado	do	Tesouro
Determina que o membro do Governo respon-
sável pela área da saúde pode autorizar o recru-
tamento, através da celebração de contratos de 
trabalho sem termo, de até 30 profissionais para 
as equipas comunitárias de saúde mental para a 
infância e adolescência [DR n.º 39/2021, Série II de 
2021-02-25]

Consulte a listagem completa da legislação mais 
relevante publicada no Diário da República no site 
da SRNOM, em: 

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

■■ DESPACHO N.º 2176/2021 –	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	da	Saúde	
Determina a nomeação e o mandato dos mem-
bros da Comissão de Avaliação de Medicamentos 
[DR n.º 40/2021, Série II de 2021-02-26]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 70/2021	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo medidas na área da saú-
de [DR n.º 40/2021, Série I de 2021-02-26]

■■ DESPACHO N.º 2302/2021	–	Finanças,	Moder-
nização	do	Estado	e	da	Administração	Pública	e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	de	Estado	e	das	
Finanças	e	dos	Secretários	de	Estado	da	Admi-
nistração	Pública	e	Adjunto	e	da	Saúde
Determina que em 2021 podem exercer funções 
nos serviços e estabelecimentos de saúde, do 
Serviço Nacional de Saúde, independentemente 
da sua natureza jurídica, até 270 médicos aposen-
tados, não podendo ultrapassar o total de 250 em 
31 de dezembro de 2021 [DR n.º 42/2021, Série II 
de 2021-03-02]

■■ PORTARIA N.º 54/2021	–	Saúde	
Estabelece um incentivo excecional à recuperação 
de consultas presenciais nos cuidados de saúde 
primários, regulamentando o disposto no n.º 1 do 
artigo 277.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezem-
bro [DR n.º 48/2021, Série I de 2021-03-10]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 19/2021	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Estabelece uma estratégia de levantamento de 
medidas de confinamento no âmbito do comba-
te à pandemia da doença COVID-19 [DR n.º 50-
A/2021, Série I de 2021-03-13]

■■ DESPACHO N.º 3027/2021	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra	
Determina a constituição de uma task force de 
ciências comportamentais aplicada ao contexto da 
pandemia de COVID-19 [DR n.º 55/2021, Série II de 
2021-03-19]

■■ PORTARIA N.º 69/2021	–	Finanças,	Defesa	
Nacional,	Administração	Interna,	Justiça,	Mo-
dernização	do	Estado	e	da	Administração	Pú-
blica	e	Saúde
Define os termos de atribuição do subsídio ex-
traordinário de risco no combate à pandemia 
da doença COVID-19 e revoga a Portaria n.º 67-
A/2021, de 17 de março [DR n.º 58/2021, Série I de 
2021-03-24]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 92/2021	–	Assembleia	da	República
Eleição de membros para o Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida [DR n.º 61/2021, Sé-
rie I de 2021-03-29]
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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 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%

 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).

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.

* 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.

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

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.
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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

Se cuida de nós, nos cuidamos do seu 
novo veículo. O Entreposto Rótor, 
Concessionário Nissan, assinou um 
protocolo com a SRNOM que permite 
aos médicos inscritos nesta Secção 
usufruirem de condições especiais 
e exclusivas, quer na aquisição de 
uma viatura nova Nissan (descontos 
até 18%), quer em servicos de Oficina 
(descontos até 20%). 

Porto • Matosinhos • Gaia • Feira • Braga
Vendas, Assistência, Peças
CONDIÇÕES ESPECIAIS

Ao serviço de 
todos os médicos

nortemedico



ageas.pt

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A. Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa, 
Tel. 21 350 6100. Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros.

PUB. (04/2021). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Existem exclusões previstas na apólice. 
Campanha exclusiva para membros das Ordens Profissionais com protocolo com a Ageas Seguros e suas famílias, no seguro de vida, Ritmo 
Vida Profissional, com data de início entre 1 de abril e 30 de junho de 2021, na opção Top na cobertura de Incapacidade Total Temporária para 
o Trabalho, para pagamentos anuais ou semestrais. A incapacidade para o trabalho tem de ser declarada pela Autoridade de Saúde competente.

Receba um subsídio diário desde 
o 1.º dia em que não possa trabalhar 
por infeção ou isolamento 
profilático por Covid-19.

O seu
mundo
não perde
o ritmo



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


