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Juramento de Hipócrates 2021
   Jovens médicos juraram exercer a sua profissão com consciência e 

dignidade e de acordo com as boas práticas médicas

«Encontros no Norte»
Novo ciclo de conferências pretende ser um momento de união, 

discussão e reflexão dos médicos, por áreas de especialização 

Projetos Inovadores em Saúde
Unidade de Tratamento Ambulatório de Medicina Interna”, do 

CHVNGE, e “Núcleo de Apoio Domiciliário em Cuidados Paliativos”, 
do ACES Douro I - Marão e Douro Norte / CHTMAD, são os projetos 

em destaque neste trimestre

Festa de Natal 
Novamente, em formato virtual, a SRNOM levou 

a magia do Natal a casa de todos os médicos 
e voltou a promover a entrega de prendas a 

instituições de acolhimento de crianças

Obras na SRNOM 
No último trimestre foi a vez  

dos tetos de algumas salas  
serem restaurados
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DESTAQUE:
JURAMENTO  
DE HIPÓCRATES 
Cerca de 460 jovens médicos 
no Coliseu do Porto e 310 
no Altice Forum Braga, a 21 
e 23 de novembro de 2021, 
respetivamente, juraram 
exercer a sua profissão com 
consciência e dignidade 
e de acordo com as boas 
práticas médicas. Ainda com 
algumas restrições, este ano 
a Cerimónia do Juramento de 
Hipócrates realizou-se já em 
formato presencial, depois de 
uma edição em modo virtual. 
Os jovens médicos ouviram 
palavras de incentivo antes 
de se iniciarem na “mais bela 
e nobre profissão do mundo”. 
pág. 06
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DESTAQUE:
PROJETOS 
 INOVADORES  
EM SAÚDE
“Projetos Inovadores em 
Saúde” é uma iniciativa que 
resulta de uma parceria entre 
a SRNOM e as sub-regiões 
do Porto, Braga, Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança, 
e pretende dar a conhecer 
projetos inovadores de gestão 
clínica desenvolvidos na 
região Norte do país. Neste 
trimestre, os projetos em 
destaque são: “Unidade de 
Tratamento Ambulatório de 
Medicina Interna”, do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNGE), 
apresentado por Joana 
Pimenta e Carina Silva, e 
“Núcleo de Apoio Domiciliário 
em Cuidados Paliativos”, do 
ACES Douro I - Marão e Douro 
Norte / Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD), apresentado por 
Bela Alice Costa. pág. 20

 «ENCONTROS  
NO NORTE»
O Ciclo de Conferências 
“Encontros no Norte” pretende 
constituir “um momento de 
união, discussão e reflexão dos 
médicos” das mais diversas 
especialidades. Nesse sentido, 
em parceria com os respetivos 
Colégios de Especialidade, o 
CRNOM promove “encontros”, 
por área de especialização, 
entre os médicos da região 
Norte do país. Os desafios 
que os cuidados de saúde 
em Portugal enfrentam, as 
condições para o exercício da 
Medicina, a formação médica e 
os dilemas éticos da profissão, 
foram algumas das temáticas 
debatidas nesta nova iniciativa 
do CRNOM. As primeiras 
sessões foram dedicadas ao 
Internato de Medicina Geral 
e Familiar (11 de outubro), à 
Cirurgia Geral (28 de outubro) e à 
Medicina Geral e Familiar (22 de 
novembro). pág. 34

68
OBRAS NA SRNOM
O edifício sede da SRNOM tem 
vindo a ser alvo de diversas 
intervenções de renovação, 
conservação e restauro. Durante 
este trimestre, foi a vez dos 
tetos de algumas salas serem 
restaurados, num trabalho 
realizado ao abrigo de uma 
parceria entre a SRNOM e a 
Escola das Artes da Universidade 
Católica, Porto. pág. 68

72
FESTA DE NATAL  
A pandemia voltou a impedir a 
realização da tradicional Festa 
de Natal na SRNOM. Assim, o 
Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos decidiu 
assinalar a quadra festiva 
levando a magia até à casa de 
todos os médicos (em formato 
virtual) e prendas solidárias 
a crianças desprotegidas de 
instituições de acolhimento das 
diferentes sub-regiões. pág. 72
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Sub-Regional, Nelson Rodrigues, leu 
uma “Carta Aberta” e anunciou o 
lançamento de uma Petição Pública 
online “Melhor Saúde Para Todos”

	 32	 Presença	da	SRNOM	na	
Comunicação	Social	

  Destaque de notícias e intervenções 
sobre temas da atualidade

  IN MEMORIAM 
 33 CRNOM presta homenagem a 

dois médicos distintos: Carlos 
Ribeiro (1926-2021), ex-bastonário 
da Ordem dos Médicos, e José 
Eduardo Pinto da Costa (1934-2021), 
notável figura da Medicina Legal

	  NOTÍCIAS

  
	 34 Ciclo	de	Conferências	

«Encontros	no	Norte»	
  Um espaço de reflexão por áreas 

de especialização. As primeiras 
sessões foram dedicadas aos 
Internos de Medicina Geral e 
Familiar (11 de outubro) e aos 
especialistas de Cirurgia Geral (28 
de outubro) e de Medicina Geral 
e Familiar (22 de novembro)

  
	 38 «Respeito	por	quem	Protege»
  O Conselho Sub-Regional de Braga 

da Ordem dos Médicos e o Núcleo 
de Estudantes de Medicina da 
Universidade do Minho promoveram 
uma ação de sensibilização sobre 
a violência contra os profissionais 
de saúde. A iniciativa decorreu 
no dia 13 de outubro de 2021 e 
contou com o apoio do CRNOM

	 40 «Ser	Bom	Médico	e	Boa	Pessoa»	
  Conferência proferida por António 

Araújo na receção aos médicos 
internos organizada pelo Conselho 
Sub-Regional de Viana do Castelo 
no passado dia 11 de novembro. 
A importância de uma atitude 
humanista no exercício da Medicina

	 42 «O	Norte	da	Saúde»	
  4.ª edição do ciclo estreou com 

debate sobre as Faculdades de 
Medicina e o Futuro dos Jovens 
Médicos, no dia 24 de novembro

 04 EDITORIAL
  António Araújo,  

Presidente do CRNOM 
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HIPÓCRATES	2021

  

 06 Cerca de 460 jovens médicos no 
Coliseu do Porto e 310 no Altice 
Forum Braga, a 21 e 23 de novembro 
de 2021, respetivamente, juraram 
exercer a sua profissão com 
consciência e dignidade e de acordo 
com as boas práticas médicas

  DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	

EM	SAÚDE

  
 20 «Unidade de Tratamento 

Ambulatório de Medicina Interna», 
do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE), 
apresentado por Joana Pimenta 
e Carina Silva, e «Núcleo de 
Apoio Domiciliário em Cuidados 
Paliativos», do ACES Douro I - Marão 
e Douro Norte / Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD), apresentado por 
Bela Alice Costa, são os projetos 
em destaque neste trimestre

  ENTREVISTA
 26  Pedro	Caetano
  Em entrevista à nortemédico, 

o especialista em Medicina 
Aeronáutica e Aeroespacial partilhou 
as razões da sua aposta numa 
área tão claramente marcada pela 
inovação e com grande futuro 

   TRIBUNA DO CRN

  
	 30	 «Carta	Aberta	ao	Exmo.	

Senhor	Ministro	da	Ciência,	
Tecnologia	e	Ensino	Superior»	

  As polémicas declarações de 
Manuel Heitor sobre a formação 
dos médicos de família continuam 
a ter repercussões. Em Viana do 
Castelo, por ocasião do 21.º Encontro 
de MGF, o presidente do Conselho 
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	 60 «VI	Meeting	Medical	Education»
  Na 6.ª edição do evento organizado 

pelo NEMUM, no passado dia 30 
de outubro, Manuel Gonçalves 
Pinho representou o CRNOM 
no debate “I’m an unspecialized 
physician... and now what?” 

	 62 «ONCO	GP	2021»
  Entre 4 e 6 de novembro, o Salão 

Nobre da SRNOM recebeu a 6ª 
edição do “Post-Graduate Course in 
Oncology for General Practitioners 
and Young Oncologists” (ONCO GP) 

	 63 33.º	Fórum	de	Dermatologia
  Presidido pela última vez por 

Manuela Selores, no mesmo ano 
em que deixa a direção do serviço 
de Dermatologia do CHUP, o evento 
contou com a presença de Dalila 
Veiga, em representação do CRNOM

	 64 6º	Congresso	Nacional	da	Urgência	
  Organizado pelo Núcleo de 

Estudos de Urgência e do Doente 
Agudo da Sociedade Portuguesa 
de Medicina Interna, evento 
realizou-se na cidade de Penafiel 
entre 5 e 7 de novembro de 2021

	 66 XVI	Congresso	Científico	AEFFUP	
  António Araújo esteve presente 

no XVI Congresso Científico 
da Associação de Estudantes 
da Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto. “Um Plano 
de Recuperação e Resiliência 
para a Saúde em Portugal” 
foi o tema desta edição

  
 68 Obras	na	SRNOM	
  O edifício sede da SRNOM tem 

vindo a ser alvo de diversas 
intervenções de renovação, 
conservação e restauro. Durante 
este trimestre, foi a vez dos tetos de 
algumas salas serem restaurados

  
 72 Festa	de	Natal		
  Condicionado pela pandemia, 

CRNOM assinalou a quadra 
festiva de um modo especial: 
levando a magia até à casa de 
todos os médicos em formato 
virtual e promovendo a entrega 
de prendas a crianças de 
instituições de acolhimento 
das diferentes sub-regiões

  
 44 Assembleia	Regional
  Reunida no passado dia 15 de 

novembro de 2021, a sessão ficou 
marcada pela apresentação 
do Plano de Atividades e 
Orçamento para 2022

	 46 Assembleia	de	Representantes	
da	Ordem	dos	Médicos	

  No último trimestre de 2021, a 
Assembleia de Representantes 
da Ordem dos Médicos reuniu 
em duas ocasiões: 2 de novembro 
e 14 de dezembro. A criação de 
novas subespecialidades e plano 
de ação para 2022 foram os temas 
centrais da ordem de trabalhos

 49  Distinção	de	Mérito	em	Gestão	
dos	Serviços	de	Saúde	2021

  Na sua 8ª edição, foi consagrado 
mais um médico que se distinguiu 
na área da Gestão em Saúde: Luís 
Portela, ex-presidente do Conselho 
de Administração da BIAL e atual 
presidente da Fundação BIAL  

	 52 «Segurança	Social»	
  No dia 7 de outubro o CRNOM 

promoveu uma sessão temática 
sobre Segurança Social. Um 
evento que serviu para debater 
o futuro da Segurança Social 
em Portugal e esclarecer os 
médicos sobre questões relativas 
aos regimes contributivos, 
pré-reforma e reforma

	 54 Visita	da	Bastonária	
da	OM	de	Angola

  Estreitar relações e fomentar a 
cooperação foram os grandes 
objetivos da visita da Bastonária 
da Ordem dos Médicos de Angola, 
Elisa Gaspar, no dia 17 de dezembro

	 56 Novos	órgãos	da	ANEM
  No dia 20 de dezembro, decorreu 

na Aula Magna da FMUP a 
tomada de posse dos novos 
órgãos da Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina. Francisco 
Pêgo é o novo presidente

	 57 11.ª	Congresso	da	ALGEDM
  Nos dias 29 e 30 de outubro, no 

Porto, especialistas portugueses 
e espanhóis reuniram-se em mais 
um Congresso da Associação 
Luso Galaica de Endocrinologia, 
Diabetes e Metabolismo

	 58 Responsabilidade	Social	e	
Profissional	–	Papel	da	OM

  Tema do workshop conduzido por 
Cristina Gavina, em representação 
do CRNOM, no congresso “What 
Else – A World of Opportunities”, 
organizado pela AEFMUP 

	  CULTURA

	 80 Livros	de	José	Poças	
e	João	Taborda	

  “Reflexões em tempos de 
Pandemia”, de José Poças, e 
“João Taborda: Um fotógrafo 
humanista” marcaram 
o regresso, no dia 12 de 
novembro, das apresentações 
de livros na SRNOM 

	 82 «A	Doença	é	um	
Suicídio	Parcelar»	

  Conferência de Jaime Milheiro 
na SRNOM, no Dia Mundial da 
Filosofia (18 de novembro) 

	 86 «Na	plenitude»	
  Exposição coletiva de pintura, 

escultura e desenho. Galeria 
Olga Santos voltou à SRNOM 
com 70 obras de 14 artistas

	 87 «Cadenza»
  Projeto artístico / exposição de 

Iara Magalhães e Jéssica Pereira 
esteve na Galeria da SRNOM 
entre 2 e 5 de dezembro

  
	 88 «Poesia	em	Movimento»
  Conselhos sub-regionais de 

Braga e Viana do Castelo da OM 
acolheram projeto musical de 
Vitor Blue, uma iniciativa que 
une a música à poesia como 
forma de prestar homenagem 
aos médicos escritores

 91 Atividades	na	Sub-Região	
de	Viana	do	Castelo

  LEGISLAÇÃO 

  
 92 Diplomas	mais	relevantes	

publicados	entre	1	de	outubro	
e	31	de	dezembro	de	2021

  INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
 94 Agenda	do	Centro	de	

Cultura	e	Congressos	
 96 Benefícios	Sociais
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E stamos a uns dias das eleições le-
gislativas, quando escrevo este edi-
torial que os colegas irão ler após 
aquelas.

Seja qual for o partido ou coligação que saia 
vencedor destas eleições, ao/à próximo(a) 
Ministro(a) da Saúde espera-lhe uma tarefa 
ciclópica. Vencer a inércia que pautou os últi-
mos anos de governação, idealizar e iniciar a 
reforma do SNS que é urgente realizar, con-
seguir angariar o orçamento necessário para 
equilibrar as contas da Saúde e para dignifi-
car os salários e as carreiras dos profissionais 
de saúde não vai ser empreendimento fácil.
Precisamos de um(a) Ministro(a) forte, que 
tenha visão de um sistema de saúde virtuoso, 
em que as unidades de saúde do SNS se 
complementem e interajam de forma a que 
o doente esteja no centro do sistema, e bus-
quem no sector privado ou social aquilo que 
não conseguem concretizar em tempo útil ou 
que não seja uma prioridade. Alguém que te-
nha uma noção de como a digitalização na 
saúde e a designada “telesaúde” devem evo-

António Araújo
Presidente do CRNOM Expectativas 

renovadas

luir. Mas, acima de tudo, alguém que saiba 
valorizar os profissionais de saúde, que en-
tenda o que é lidar e cuidar diariamente 
do bem-estar físico, psíquico e social dos 
cidadãos, o que são os cuidados paliativos 
e de fim de vida, o valor que assumem na 
sociedade os cuidadores informais.
Precisamos de ter um(a) governante que 
dialogue com todas as estruturas repre-
sentativas do sector, que ouça os seus 
anseios e reivindicações, que tente com-
preender quais as soluções possíveis, e que 
construa pontes, para que os profissionais 
entendam o caminho que se pretende per-
correr, e os cidadãos percebam o seu pa-
pel e o seu lugar. Alguém que alcance os 
motivos da falta de profissionais no SNS, 
que crie as condições de atratividade e de 
manutenção destes, que os valorize, sendo 
importante que consiga envolver ambos 
– profissionais e cidadãos – na mudança 
necessária, para que os profissionais de 
saúde possam cumprir as suas expectati-
vas pessoais e profissionais, e para que os 
cidadãos se revejam no SNS e sintam que 
este corresponde às suas necessidades. 
Mas o SNS precisa, também, de um go-
verno que entenda a necessidade de se 
incluir em todas as políticas a visão da 
saúde, de forma a aumentar a literacia dos 
cidadãos, a fomentar a escolha consciente 
por hábitos e estilos de vida saudáveis, que 
possa vir a diminuir a carga de doença dos 
nossos cidadãos e que incremente a quali-
dade de vida destes, particularmente nos 
seus últimos anos.
Realmente, espera-se muito do(a) próxi-
mo(a) Ministro(a) da Saúde. As expectati-
vas são muito elevadas, porque todos nós, 
profissionais de saúde e cidadãos em geral, 
apercebemo-nos já de que o SNS está em 
declínio, tendo atingido um ponto em que 
se o renova/reforma ou teremos apenas 
um SNS escanzelado, com profissionais 
em exaustão crónica e frustrados, pres-
tando cuidados apenas a cidadãos pobres 
e indigentes.
Que este Novo Ano de 2022 seja repleto de 
coisas boas para todos os colegas, particu-
larmente com saúde, mas que seja, tam-
bém, o início do fortalecimento e robuste-
cimento do nosso sistema de saúde, são os 
meus desejos. 

António Araújo
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www.fundacaobial.com
fundacao@bial.com

Organizing Committee:

President
AXEL CLEEREMANS (Brussels)
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RUI COSTA (New York and Lisbon)
RAINER GOEBEL (Maastricht)
STEFAN SCHMIDT (Freiburg)
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MARC WITTMANN (Freiburg)
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Prometo solenemente 
 consagrar a minha vida ao 
 serviço da humanidade…
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Partilham todos a mesma 
paixão e este momento 
marca o fim de um ciclo e 
o início de outro. Nos dias 
21 e 23 de novembro, o 
Coliseu do Porto e o Altice 
Fórum Braga abriram as 
suas portas para receber 
os jovens médicos.  
A cerimónia do Juramento 
de Hipócrates tornou-
se um dia de festa que 
assinala a concretização 
de um sonho. Os jovens 
médicos juraram honrar 
a profissão e guardar o 
máximo respeito pela vida 
humana, numa cerimónia 
em que também foi exigido 
respeito por esta que, mais 
do que um ofício, é uma 
missão de vida.

Honrar a 
profissão 
médica
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Aceda	ao	resumo		
da	cerimónia	em	vídeo	
diretamente	através	do	código	
QR	ou	vá	a	www.nortemedico.pt

COLISEU DO 
PORTO ACOLHEU 
462 NOVOS 
MÉDICOS. 
FOI O REGRESSO 
DO JURAMENTO 
DE HIPÓCRATES 
AO FORMATO 
PRESENCIAL 
DEPOIS DE UMA 
EDIÇÃO EM MODO 
VIRTUAL.

JURAMENTO DE 
HIPÓCRATES 2021 
PORTO
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honrava os médicos”. Nesse 
sentido, alterou o seu dis-
curso inicial, preparado para 
este evento, e optou por fa-
zer uma reflexão sobre ser 
“bom médico”. Após enume-
rar as principais competên-
cias necessárias para exer-
cer a profissão, que passam 
pelo “conhecimento técnico e 
científico”, pela “investigação 
como dever do médico”, pelo 
“ensino e transmissão de co-
nhecimentos aos mais novos” 
e ainda por “competências 
em gestão”, António Araújo 
sublinhou a importância da 
relação médico-doente. “Com 
aquelas competências, serão 
bons técnicos, bons clínicos, 
mas não serão bons médi-
cos. Para serem realmente 
bons médicos, têm que ter 
conhecimentos e práticas de 
humanismo, de empatia, da 
relação humana que se tem 
de estabelecer em cada con-
sulta com os nossos doentes. 
Não basta saber tratar, é pre-
ciso entender o sofrimento 
dos nossos doentes para pro-
por-lhes a melhor solução te-
rapêutica. Não existe relação 
médico-doente se não hou-
ver humanismo, confiança e 
empatia, e o professor Car-
los Ribeiro era tudo isto”, 
confirmou. 

Espírito de 
resiliência

Consciente dos “tempos difíceis” que 
a saúde atravessa, o presidente do 
CRNOM chamou a atenção para as 
fragilidades do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) e para as dificuldades 
na formação específica que os jovens 
médicos vão enfrentar. “Vocês, para 
singrarem, para poderem cumprir 
as vossas expetativas pessoais e pro-
fissionais, vão ter que se dedicar, que 
ser resilientes, tentar ultrapassar to-
das as barreiras, de se sacrificarem 
muito mais do que esperariam, para 
bem do vosso doente, para bem da 
saúde dos cidadãos. Tudo para que se 

‘Sejam  
bons médicos’
A cerimónia do Juramento de Hi-
pócrates 2021 foi inaugurada por 
António Araújo, presidente do Con-
selho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), que começou 
por pedir um minuto de silêncio em 
homenagem ao professor Carlos Ri-
beiro, antigo bastonário da Ordem 
dos Médicos, falecido no dia anterior. 
Em jeito de homenagem, recordou-o 
como “um exemplo de humanismo, 
simpatia e bondade, um colega que 
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Pela segunda vez, 
o  C ol is eu  do 
Porto acolheu 

a cerimónia do Jura-
mento de Hipócrates 
na cidade Invicta. No 
dia 21 de novembro, 
462 jovens médicos ju-
raram exercer a profis-
são com consciência 
e dignidade, respeitar 
os colegas e os doen-
tes e fomentar a honra 
e as nobres tradições 
da profissão médica.  
Depois de seis anos 
de estudo e dedicação, 
foi tempo de celebrar 
com a família e ami-
gos, e junto dos cole-
gas e mestres que os 
inspiraram. O orgulho 
e a alegria estiveram 
estampados no rosto 
dos novos médicos, 
neste dia de festa que 
assinalou simbolica-
mente a concretização 
de um sonho. Princi-
palmente por se vol-
tarem a reunir e a ju-
rar presencialmente 
e em uníssono, após o 
interregno provocado 
pela pandemia. No en-
tanto, as preocupações 
quanto ao futuro não 
foram esquecidas e os 
protagonistas revela-
ram algumas dúvidas 
e inseguranças. Para 
testemunhar esta pro-
messa solene, estiveram presentes 
representantes da direção da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP) e do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS) e respetivas associações de 
estudantes, vários membros dos ór-
gãos dirigentes da Ordem dos Médi-
cos, para além dos representantes do 
Sindicato Independente dos Médicos 
(SIM), da Federação Nacional dos 
Médicos (FNAM), do Conselho Na-
cional do Médico Interno (CNMI) e 
da Associação Nacional de Estudan-
tes de Medicina (ANEM). 



“A mais bela 
profissão do 
mundo”
Dalila Veiga, presidente do 
Conselho Sub-Regional do 
Porto da Ordem dos Médicos, 
iniciou o seu discurso com 
uma mensagem de boas-vin-
das aos novos praticantes da 
“mais bela e nobre profissão 
do mundo”: ser médico. “Este 
é um dia muito especial nas 
vossas vidas, o dia em que, 
solenemente, vão jurar consa-
grar as vossas vidas ao serviço 
da humanidade. Representa 
não o fim de uma etapa, mas 
sim a continuidade de um ca-
minho que iniciaram quando 
ingressaram no curso de Me-
dicina. Mas ser médico é um 
percurso contínuo e sempre 
inacabado, de aprendizagem 
científica, técnica, mas, acima 
de tudo, humana. Exercer 
a arte de Medicina é, em si 
mesmo, o expoente máximo 
da humanidade e do huma-

nismo, enquanto zeladores de e pela 
vida. A arte de curar é cuidar, saber 
escutar, aliviar a dor, o sofrimento 
e dar esperança. Este é um enorme 
e valioso legado que vos espera, ao 
abraçarem esta missão de salvar 
vidas e cuidar de quem precisa”, 
afirmou. 
A presidente do Conselho Sub-Regio-
nal do Porto alertou ainda para os de-
safios que a formação médica, “cada 
vez mais exigente e dispendiosa”, tem 
enfrentado nos últimos tempos e que 

sintam completos, para que sintam 
que estão a cumprir aquilo que so-
nharam um dia, ao serem médicos”, 
declarou. Antes de terminar, elogiou 
o “sacrifício e empenho” das famílias 
no apoio aos jovens médicos e deixou 
uma mensagem de esperança. “To-
dos nós, Ordem dos Médicos, esta-
mos aqui por gosto e missão, traba-
lhamos para tornar o vosso percurso 
mais seguro e para que, no final do 
dia, sejam sempre felizes”, concluiu 
António Araújo. 

TONS DE COR E MELODIA 
Em ambiente solene, enfatizado 
pela nobreza da emblemática sala 
de espetáculos da cidade do Porto, 
subiram ao palco do Coliseu a Tuna 
Feminina do ICBAS, o Grupo de 
Fados da FMUP e o Coro da SRNOM, 
cujas atuações deram mais brilho 
à Cerimónia do Juramento de 
Hipócrates 2021.

“Ser médico é um 
percurso contínuo e 
sempre inacabado, de 
aprendizagem científica, 
técnica, mas, acima de 
tudo, humana. Exercer 
a arte de Medicina é, 
em si mesmo, o expoente 
máximo da humanidade 
e do humanismo…”
Dalila Veiga
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tem afetado a nova geração. “A arte 
de Medicina não se aprende somente 
nos livros. A aprendizagem de ges-
tos clínicos e a arte de curar assenta 
numa medicina de proximidade, com 
os vossos mestres, mas também com 
os vossos doentes. Infelizmente, ape-
sar das várias mensagens de sensibi-
lização e apelo, perante a tutela, nada 
tem sido feito para, verdadeiramente, 
inverter esta tendência, o que tem 
criado enormes dificuldades às esco-
las médicas, responsáveis pela vossa 
formação de excelência e qualidade. 
Condiciona também uma cada vez 
mais excessiva oferta de médicos re-
lativamente à capacidade de especia-
lização existente, culminando com 
a situação altamente indesejável de 
médicos sem acesso a formação es-
pecializada. Esta é uma situação que 
vos preocupa, que preocupa a Ordem 
dos Médicos e que deve preocupar a 
todos nós, enquanto cidadãos portu-
gueses”, garantiu. 

Sentido de missão
Ainda assim, Dalila Veiga desta-
cou a importância do SNS, como “o 
maior legado da nossa democracia”, 
bem como o “espírito de missão, hu-
manismo, paixão e resiliência” dos 
profissionais de saúde. Nesse sen-
tido, lamentou a falta de reconheci-
mento por parte da classe política e 
alertou os estudantes para o sentido 
de responsabilidade. “Sejam também 
uma voz ativa na defesa inabalável 
da dignidade do exercício da Medi-
cina em Portugal, por uma formação 
médica de excelência e por um SNS 
que permita continuar a servir o país 
e os nossos doentes, sob os elevados 
padrões de excelência e qualidade 
que foram alcançados ao longo des-
tes quarenta anos de história. Este 
é um dever e uma missão que todos 
nós devemos assumir, em prol do le-
gado da Medicina que herdamos e 
em prol da nossa verdadeira missão 
enquanto médicos: servir e cuidar os 
nossos doentes”, reforçou, garantindo 
o total apoio da Ordem dos Médicos, 
“porque a Ordem somos todos nós”. 
Ao longo da cerimónia, também o 
bastonário da Ordem dos Médicos 
recordou o contributo de Carlos Ri-

beiro, como “um mé-
dico notável, um ser 
humano exemplar, 
grande defensor dos 
direitos humanos e da 
Saúde”. Num evento de 
elevada importância 
para a classe, Miguel 
Guimarães assegurou 
que, acima de tudo, “es-
tamos juntos na defesa 
dos princípios e valo-
res em que acredita-
mos, juntos na missão 
de cuidar, tratar e pro-
teger os nossos doentes 
com empatia”. Neste 
momento especial, “de 
partilha de emoções 
e afetos”, expressou a 
sua gratidão aos jovens 
médicos, às suas famí-
lias e ainda aos cole-
gas por continuarem 
a “honrar o compro-
misso, a qualidade da 
Medicina e a relação 
médico-doente”. 

Melhores 
médicos do 
mundo
Durante o seu dis-
curso, Miguel Gui-
marães, enalteceu a 
criação do SNS, legi-
timado por “médicos 
de ampla visão hu-
manista”, a formação 
pré e pós-graduada, 
as carreiras médicas 
e o nível de excelência 
dos “melhores médicos 
do Mundo”. O bastonário relembrou 
os indicadores positivos de Portugal 
face a esta pandemia, ditados pela 
qualidade da Medicina portuguesa, 
apesar da “frágil liderança” por parte 
do Ministério da Saúde. Para Miguel 
Guimarães, “a essência da Medicina 
e do Juramento de Hipócrates é a re-
lação médico-doente”. Por isso citou 
António Barreto na obra “A relação 
médico-doente: um contributo da Or-
dem dos Médicos” que a considerou 
“uma relação humana e moral, téc-

nica e científica, única na história da 
humanidade”.
“Hoje abraçam a profissão mais com-
plexa, de maior responsabilidade 
humana, solidária, social, ética, ju-
rídica e até política. Mas também a 
mais bela e a mais gratificante, que 
nos permite cuidar, tratar e salvar 
vidas, que nos permite cultivar a re-
lação humana”, prosseguiu Miguel 
Guimarães. “Não é a profissão que 
dignifica o médico, é o médico que 
deve dignificar a profissão, como nos 
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“Hoje abraçam 
a profissão mais 
complexa, de maior 
responsabilidade 
humana, solidária, 
social, ética, jurídica 
e até política. Mas 
também a mais bela 
e a mais gratificante, 
que nos permite 
cuidar, tratar e 
salvar vidas, que nos 
permite cultivar a 
relação humana.”
Miguel Guimarães

Este é um dia de conquista e realização 
pessoal por um trajeto de muito traba-

lho. Tem uma importância ainda maior para a 
minha família porque no ano passado o meu 
irmão realizou este juramento no formato 
online e hoje vou jurar presencialmente. Sig-
nifica muito para qualquer médico e tem um 
sabor muito especial. Eu sou licenciada em 
Engenharia Química, mas sempre tive o sonho 
de tirar Medicina. Decidi ir atrás deste sonho 
de criança e estou muito contente por ter con-
seguido e tornar-me médica. Acredito que 
teremos lugar no SNS e que algumas especia-
lidades ainda se vão manter. O meu desejo é 
ficar no SNS” – MARIANA CRUZ

Este é o primeiro dia de uma nova jor-
nada que se inicia agora, em que me 

sinto verdadeiramente médico e assumo a 
profissão. Sempre vi este dia no horizonte e 
hoje concretizo um sonho. Por isso é que ainda 
é mais especial, apesar de todas as responsa-
bilidades que estão inerentes. A PNA foi um 
pouco mais difícil do que esperávamos, não 
correu como esperava, mas vamos ver o pa-
norama geral. De qualquer forma, acredito que 
teremos lugar no SNS e que também está nas 
nossas mãos mudar o rumo que segue. Agora 
fazemos parte dele e devemos encontrar 
formas de lutar e torná-lo melhor para bem de 
profissionais e doentes” – MANUEL CRUZ

 É o início de uma nova etapa na minha 
vida. Foram seis longos anos, marca-

dos por muitos desafios, mas que valeram a 
pena. Adquirimos bases que serão úteis para 
o resto da vida, não só no exercício da profis-
são. Esta cerimónia representa um momento 
simbólico, mas que traz também muita res-
ponsabilidade, porque assumimos um com-
promisso. Apesar de todas as incertezas, 
continuo confiante e com esperança no futuro. 
O que depende também de lutarmos por 
melhores condições e pelo SNS, uma grande 
conquista para o nosso país, e pela formação 
médica” – MARGARIDA PIRES

Este dia representa o culminar de um 
trabalho de seis anos de esforço, de 

um exame exigente e de um percurso mar-
cado por muitos sacrifícios. É uma enorme 
realização para mim e para os meus pais, que 
estão muito orgulhosos. A PNA foi ao encon-
tro das minhas expetativas e tenho todas as 
opções em aberto. Estou muito curioso por 
entrar no Ano Comum para experimentar 
várias áreas e ver o que gosto realmente. 
Como jovens médicos, as perspetivas para o 
SNS não são as melhores, mas continuamos 
confiantes e com motivação para encarar 
este desafio que é a profissão médica. Me-
lhores dias virão e acredito que teremos lugar 
no SNS” – PEDRO ALMEIDA n

TESTEMUNHOS

recorda e bem o livro ‘Ser 
Médico’, do professor Car-
los Ribeiro. Nenhum de 
nós nasce médico, mas ser 
médico é para sempre, até 
morrer. As palavras que di-
rão daqui a pouco, neste ju-
ramento, devem ser o vosso 
farol. Não são o fim de uma 
etapa, mas o início de uma 
vida dedicada ao outro, ao 
doente, ao mais frágil, ao 
que não tem voz. É o texto 
que devem revisitar orgu-
lhosamente nos dias de 
sucesso e a que devem ir 
buscar forças nos momen-
tos mais difíceis. Não é um 
caminho para percorrerem 
sozinhos, estamos juntos, 
sempre, com a Ordem dos 

Médicos. Este é um caminho que se 
faz lado a lado, e obrigado por se jun-
tarem a nós. Sejam muito felizes e 
façam da Ordem a casa de todos os 
médicos”, concluiu o bastonário.
A cerimónia terminou com os 462 
jovens médicos a prestarem Jura-
mento, lido a partir de um documento 
entregue à sua chegada ao Coliseu do 
Porto, juntamente com as respetivas 
cédulas profissionais. 

DIA SOLENE, MARCADO 
PELA ALEGRIA E PELO 
ORGULHO
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JURAMENTO DE HIPÓCRATES 2021
BRAGA · ALTICE FORUM BRAGA  · 23 NOVEMBRO

Prometo solenemente 
 consagrar a minha vida ao 
 serviço da humanidade…



Futuro 
exigente para 
jovens médicos
Em Braga, no dia 
23 de novembro, 
retomando a 
solenidade e o 
simbolismo de 
um momento 
tradicionalmente 
presencial e coletivo,
mais de 300 novos 
médicos, reunidos no 
Altice Forum Braga, 
juraram exercer a 
sua profissão médica 
segundo os preceitos 
hipocráticos.
Os jovens médicos 
ouviram ainda 
palavras de 
incentivo antes de 
inaugurarem uma 
vida profissional 
“lindíssima, mas com 
grandes desafios”.

No dia 23 de no-
vembro cerca de 
310 jovens médi-

cos compareceram no Al-
tice Forum Braga para 
“cumprir o sonho”. Uma 
felicidade partilhada por 
familiares, amigos e pro-
fessores, neste momento 
tão aguardado que marca 
o início da profissão que 
escolheram abraçar. O ca-
minho não se adivinha fá-
cil, por isso aconselhou-se 
resiliência e esperança em 
mais uma cerimónia do Ju-
ramento de Hipócrates em 
Braga. Nesta edição, Nuno 
Sousa e Pedro Morgado, 
respetivamente presidente 
e vice-presidente da Escola 
de Medicina da Universi-
dade do Minho, André Mi-
randa, em representação 
do Conselho Nacional do 
Médico Interno (CNMI), 
Catarina Dourado, presi-
dente da Associação Na-
cional dos Estudantes de 

Medicina (ANEM) e Marisa Coelho, 
presidente do Núcleo de Estudantes 
de Medicina da Universidade do Mi-
nho (NEMUM), entre outros dirigen-
tes e representantes institucionais, 
também marcaram presença. 

Empatia
À semelhança do que aconteceu na 
cerimónia do Juramento de Hipócra-
tes do Porto, António Araújo voltou a 
recordar “o exemplo de humanismo, 
simpatia e bondade” que represen-

JURAMENTO DE 
HIPÓCRATES 2021 
BRAGA
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“Não basta 
serem boas 
pessoas, não 
basta serem 
simpáticos 
porque a 
empatia é 
muito mais do 
que simpatia. 
(…) Vocês 
podem ser 
bons técnicos, 
mas se não 
tiverem essa 
faceta humana, 
seguramente 
não serão bons 
médicos.”
António Araújo

mento do Código Deontológico, entre 
outros aspetos, o dirigente destacou 
os valores mais importante nesta que 
é a “melhor profissão do Mundo”: fe-
licidade e resiliência. “No fim do dia, 
a vossa profissão resume-se a serem 
felizes. Lutem para que seja possível 
encontrar essa felicidade dentro do 
Serviço Nacional de Saúde. Portugal 
precisa de vocês, os cidadãos preci-
sam de vocês, vocês são uma parte 
essencial da sociedade portuguesa. E 
contem sempre com a Ordem dos Mé-
dicos”, rematou. 

Verdadeiramente 
médicos
André Santos Luís mostrou-se hon-
rado por participar nesta cerimónia, 
pela primeira vez enquanto presi-
dente do Conselho Sub-Regional 
de Braga da Ordem dos Médicos e 
decidiu “falar do coração”. Dirigin-
do-se aos jovens médicos presentes, 
recordou o dia em que fez o seu Ju-
ramento de Hipócrates e a importân-
cia dessa data. “Este é um dia bom, 
que nos marca a todos: estudantes, 
mestres, familiares, amigos. Aprovei-
tem bem porque além do orgulho, vai 
trazer-vos sempre boas memórias. A 
partir de hoje, são verdadeiramente 
médicos, não só mestres em Medi-
cina”, adiantou. De forma realista e 
muito pessoal, abordou as dificulda-
des que os novos colegas enfrentarão 
enquanto internos e as dúvidas que 
irão surgir relativamente à escolha 
da especialidade. Nesse sentido, dei-
xou um conselho “muito simples e 
singelo” que poderá fazer toda a di-
ferença. “Hoje vamos jurar, vamos 
relembrar as palavras de Hipócrates, 
com a adaptação que foi feita ao longo 
dos anos, como é óbvio, mas sintam 
aquilo que vão jurar. Revisitem este 
documento várias vezes ao longo da 
vossa vida, está lá o fundamental para 
se ser médico. Fala da importância da 
relação humana, daquilo que nós fa-
zemos, pensamos ou aprendemos, da 
forma como pomos em prática o que 
aprendemos, da nossa relação com os 
nossos pares. Não se esqueçam disto: 
ser médico é ser pleno, é ser tudo e 
ser tudo todos os dias. Nos momen-

tou o professor Carlos Ribeiro, antigo 
bastonário da Ordem dos Médicos, 
numa pequena homenagem. O seu 
discurso foi direcionado para as “ca-
pacidades múltiplas” que considera 
indispensáveis para se ser um “bom 
médico”: o conhecimento técnico, o 
ensino, a investigação e a gestão. Mas, 
“para além destes quatro pilares tão 
importantes, devem estabelecer uma 
relação humana com o doente. Não 
basta serem boas pessoas, não basta 
serem simpáticos, porque a empatia 
é muito mais do que simpatia. A em-

patia é compreender 
o sofrimento do vosso 
doente, é entender 
não só a intensidade 
do sofrimento, mas 
o tipo de sofrimento 
que ele vos transmite. 
Vocês podem ser 
bons técnicos, mas se 
não tiverem essa fa-
ceta humana, segura-
mente não serão bons 
médicos”, elucidou. 

«A Saúde 
está doente»
Para o presidente do 
Conselho Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos, apesar 
de toda a evolução 
científica, é na rela-
ção médico-doente, 
“empática e de con-
fiança”, que se baseia 
o Juramento de Hi-
pócrates, principal-
mente nos tempos 
que correm. “A saúde 
está doente. O SNS, 
como vocês sabem, 
tem falhas, neste mo-
mento gravíssimas. 
Cada vez mais, os jo-
vens médicos tentam 
emigrar ou passar 
para o setor privado, 
o SNS tem muita di-
ficuldade em captar 
e manter os jovens 
médicos porque não 
consegue correspon-

der às vossas expetativas, aos vos-
sos sonhos enquanto profissionais 
de saúde”, lamentou. Apesar do fu-
turo não se avizinhar “fácil”, Antó-
nio Araújo acredita que os jovens 
estudantes “estão bem preparados, 
tiveram um ensino de excelência, 
dos melhores ensinos que se pode 
ter. Portanto, estou plenamente con-
fiante que, convosco, a Medicina em 
Portugal está bem servida, os nossos 
cidadãos irão ter cuidados de saúde 
de grande qualidade”. Para lá das 
obrigações éticas e legais, do cumpri-
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“A carreira 
médica e a 
formação 
revelam-se o 
pilar central 
do SNS e 
da própria 
liderança 
clínica, mas 
este trabalho 
meritório 
está em risco 
e precisa de 
força, precisa 
da energia 
e coragem 
de todos nós 
para ser 
revitalizado”.
Miguel Guimarães
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ta-feira de março de 2020, no 
início da pandemia, para parti-
lhar uma história que vivenciou 
no exercício da sua atividade no 
Centro Hospitalar Universitário 
de São João, no Porto. “A Medi-
cina é eminentemente social e 
nunca se afasta dessa riqueza 
que nos leva mais longe, a ser-
mos melhores pessoas e melho-
res médicos”, destacou. 
Ao longo da sua intervenção, 
Miguel Guimarães mostrou-
-se grato pelo “património de-
legado”, recordando os grandes 
impulsionadores do SNS. “A 
carreira médica e a formação re-
velam-se o pilar central do SNS 
e da própria liderança clínica, 
mas este trabalho meritório está 
em risco e precisa de força, pre-
cisa da energia e coragem de 
todos nós para ser revitalizado. 
Abdicar da qualidade da nossa 
formação ou deixar de reivindi-
car um sistema de saúde assente 
em carreiras dignas é abdicar de 

darmos o melhor que podemos dar 
aos nossos doentes”, proferiu. Neste 
“momento crítico” para a saúde em 
Portugal, o bastonário enalteceu a 
“missão humanitária e solidária” dos 
profissionais de saúde que não tem 
sido honrada pelos dirigentes polí-
ticos, revelando “falta de liderança, 
ética, respeito e transparência”. 
Como nota final, agradeceu aos jo-
vens médicos “pelo exemplo de de-
dicação, qualidade, conhecimento, 
solidariedade, humanismo, afeto, es-
perança, inovação, respeito, resiliên-
cia, coragem e por acreditarem. Gra-
tidão pela Medicina, pelos doentes, 
pela dimensão ética, pelo ser médico. 
Uma palavra especial também de re-
conhecimento pelo valioso contributo 
que vocês deram no combate à pan-
demia”. Assim, deu aos jovens médi-
cos as boas-vindas à profissão “mais 
bela e gratificante” e garantiu-lhes o 
apoio da Ordem dos Médicos ao longo 
de todo o seu percurso. “Tenham a 
coragem de seguir o vosso coração 
e instinto. Sejam felizes e sintam-se 
abraçados pela Ordem, a casa de to-
dos os médicos”, finalizou Miguel 
Guimarães.

Tinha feito uma licenciatura em Biolo-
gia, na Universidade do Porto, mas 

sentia que a minha missão era outra e embar-
quei nesta aventura pela Medicina. A respon-
sabilidade começou logo no primeiro dia em 
que entramos no curso. Foi sempre assim que 
encarei este caminho e pretendo continuar ao 
longo da minha vida profissional. Sou um de-
fensor acérrimo do SNS, acho que devia ser 
mais bem tratado pelos nossos políticos e 
também pelas pessoas, que não o valorizam 
quanto deviam. Todos nós devemos lutar pela 
melhoria das condições no SNS e penso que 
podemos contribuir com uma energia nova” 
– BRUNO MONTEIRO

O Juramento assinala tudo aquilo que 
conquistamos ao longo dos anos. O 

curso foi muito longo e muito exigente, e este 
momento acaba por ser a concretização do 
sonho. Agora é oficial e inicia-se uma nova 
etapa, tão esperada. Continuo confiante 
quanto ao futuro do SNS. Acredito não só que 
nós, jovens médicos, teremos lugar no SNS, 
como também acho que podemos fazer algo 
para o mudar e melhorar o rumo” – MARTA 
SOARES

São anos muito teóricos até final-
mente entrarmos no hospital e perce-

bermos realmente o que é ser médico. Este é 
um momento simbólico, mas traz muita res-
ponsabilidade porque assumimos um com-
promisso que acompanhará toda a nossa vida 
laboral. A partir de agora podemos dizer aos 
doentes que somos o seu médico. O SNS é o 
pilar da Saúde no nosso país e temos que fa-
zer com que os nossos dirigentes percebam 
que somos necessários para o manter e me-
lhorar. Somos agentes de mudança e uma 
lufada de ar fresco quando chegamos aos 
serviços, porque aprendemos, mas também 
ensinamos outras perspetivas” – ROSANA 
MARTINS

Este é o culminar de uma grande cami-
nhada de muito trabalho e estudo. 

Hoje temos o reconhecimento desse percurso 
e damos início a uma nova etapa. Eu já tinha 
uma licenciatura em Enfermagem, e agora 
junto a Medicina, que sempre foi o meu sonho. 
Sinto-me realizado e disponível para abraçar 
esta nova fase e começar a trabalhar. Este Ano 
Comum vai servir para explorar e experimen-
tar algumas especialidades com que ainda 
não tivemos contacto. Por força da necessi-
dade, o SNS vai ter que se reestruturar e isso 
vai obrigar a que se criem novas oportunida-
des para que muitos possam enveredar por 
esta via, assim espero” – TOMÉ ROCHA n

TESTEMUNHOS

tos em que tiverem dúvidas, em que 
se sentirem desanimados, em que te-
nham um conflito com algum colega, 
voltem ao dia de hoje e lembrem-se 
da base e dos valores da nossa profis-
são”, sugeriu o presidente do Conse-
lho Sub-Regional de Braga. 

A essência da Medicina 
Citando Carlos Ribeiro e a sua reco-
nhecida expressão “não é a profissão 
que dignifica o médico, é o médico 
que deve dignificar a profissão”, Mi-
guel Guimarães iniciou o seu dis-
curso refletindo sobre a importância 
deste evento. “Hoje vamos ler o Jura-
mento em voz alta, num momento de 
grande alegria para todos, mas este 
é um documento que devem ler nos 
bons momentos, para se sentirem 
reconfortados, e também nos maus 
momentos, para sentirem o apoio 
daquilo que são os nossos princípios 
e a nossa forma de ser e de estar na 
profissão médica”, recomendou o bas-
tonário da Ordem dos Médicos. Sem 
esquecer a importância da relação 
médico-doente, recuou até uma quin-
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N esta edição, voltamos a des-
tacar projetos marcados pela 
inovação, investigação e de-

senvolvimento da ciência e saúde em 
Portugal. A iniciativa “Projetos Ino-
vadores em Saúde” resulta de uma 
parceria estabelecida entre a Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) e as respetivas sub-
-regiões do Porto, Braga, Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança. Pre-
tende dar a conhecer projetos inova-
dores de gestão clínica desenvolvi-
dos por médicos no âmbito da região 
Norte do país, que partilham a sua ex-
periência e dão a conhecer trabalhos 
que se traduzem numa melhoria da 
qualidade, eficiência ou humanização 
dos cuidados de saúde prestados aos 
nossos doentes.
Nesta rubrica contamos com a apre-
sentação de mais dois projetos:

i) “Unidade de Tratamento Ambula-
tório de Medicina Interna”, do Cen-
tro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNGE), Vila Nova de 
Gaia e,

ii) “Núcleo de Apoio Domiciliário 
em Cuidados Paliativos”, do ACES 
Douro I - Marão e Douro Norte / Cen-
tro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (CHTMAD), Vila Real.

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 pon-
tes para desafios 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 intercâmbio 
de ideias e projetos inovadores em 
Saúde”.
António Araújo, Presidente do CRNOM
Dalila Veiga, Presidente do Conselho Sub-Regional 
do Porto

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. 
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PROJETO #11

“Unidade de Tratamento Ambulatório 
de Medicina Interna”do CHVNG/E

Por: 

 Joana Pimenta  – Diretora do 
Serviço de Medicina Interna do 
Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNG/E)

 Carina Silva  – Assistente Hospitalar 
de Medicina Interna. Coordenadora 
da UTAMI do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E)

ao Serviço de Urgência. Os próprios 
doentes crónicos, reconhecendo o pro-
cesso de descompensação da sua pato-
logia de base, podem solicitar à UTAMI 
uma reavaliação precoce. As marca-
ções são realizadas preferencialmente 
até 24h após serem recebidas e são geri-
das pela equipa médica, sendo obrigató-
rio o contato prévio para as marcações. 
Os casos mais urgentes são priorizados.

Quando se iniciou e como surgiu esta 
iniciativa?
Esta iniciativa iniciou-se em finais de 
2017, com um projeto desenvolvido na 
altura pela Dra. Olga Gonçalves, atual-
mente coordenadora da Unidade de 
Hospitalização Domiciliária. O Serviço 
de Medicina Interna (SMI) constatou 
a necessidade de uma estrutura de 
apoio para doentes em fase aguda, que 
não reuniam critérios para o serviço 
de urgência, mas que necessitavam de 
uma observação hospitalar num curto 
espaço de tempo, para diagnóstico 
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A “Unidade de Tratamento 
Ambulatório de Medicina Interna” 
(UTAMI) é um projeto que pretende 
dar resposta aos doentes que 
necessitam de uma avaliação 
diagnóstica e/ou terapêutica a curto 
prazo. É uma unidade de ambulatório 
que visa o diagnóstico precoce e 
o tratamento rápido de doenças 
agudas e agudizações de doenças 
crónicas, permitindo diminuir o 
recurso a urgências hospitalares e 
internamentos em hospital de agudos.  
Esta estrutura tem uma articulação 
privilegiada com o Serviço de Urgência 
e o internamento do CHVNGE mas 
também com os Cuidados de Saúde 
Primários, permitindo um acesso fácil e 
célere dos doentes seguidos no Centro 
de Saúde ao meio hospitalar. Por outro 
lado, a UTAMI trabalha em estreita 
ligação com o Hospital de Dia, onde 
efetua procedimentos diagnósticos 
e terapêuticos numa base diária, e 
com a Unidade de Hospitalização 
Domiciliária, para além dos outros 
sectores do Serviço de Medicina 
Interna. Deste modo é, muitas vezes, 
possível manter o doente fora do 
circuito do internamento convencional, 
mesmo quando é identificada uma 
necessidade de hospitalização. Há 
também uma interação próxima com 
a consulta externa, quer recebendo 
doentes aí seguidos que necessitam 
de intervenção mais aguda, quer na 
referenciação para continuação de 
seguimento a longo prazo dos doentes 
após estabilização.

(nortemédico) – Como funciona 
este projeto?

A atividade da UTAMI desenvolve-se 
diariamente de 2ª a 6ª feira em dois 
cenários complementares e interliga-
dos: uma consulta aberta de Medicina 
Interna e o Hospital de Dia Polivalente. 
É assegurada por uma equipa de duas 
assistentes hospitalares cujo horário 
é cumprido maioritariamente nessa 
unidade e por três internistas que tra-
balham em tempo parcial na UTAMI. 
Colaboram também com a UTAMI, 
Internos de Formação Específica do 4º 
e 5º anos, sob tutela das especialistas 
da unidade e a equipa de enfermagem 
do Pavilhão Ambulatório. O núcleo da 
equipa principal é composto pela coor-
denadora Carina Silva e pelas médicas 
Filipa Ribeiro, Catarina Pereira, Ra-
quel Barreira e Clara Coelho. Os refe-
renciadores de doentes para a UTAMI 
são médicos de diferentes especialida-
des, que atuam em cenários distintos, 
desde as Unidades Primárias de Saúde 

Foto: © JustNews



precoce, estabilização de doença cró-
nica descompensada ou tratamento de 
doença aguda. Além disso, era preten-
dido estimular a articulação direta com 
os Centros de Saúde da área de influên-
cia do nosso Hospital, para melhorar a 
comunicação interpares, permitindo a 
discussão e orientação rápida de casos 
mais complexos ou de gestão difícil nos 
cuidados primários. A UTAMI foi pro-
gressivamente incrementando a dinâ-
mica de trabalho e a articulação com os 
Centros de Saúde, e foi a primeira uni-
dade em regime de ambulatório da Me-
dicina Interna com equipa própria, no 
país, dedicada à prestação de cuidados 
em fase aguda a nível hospitalar com 
esta referenciação direta.

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto?
O grande objetivo, que constitui, a nosso 
ver, também a vertente inovadora da 
UTAMI é permitir dar uma resposta 
concreta às necessidades dos doentes, 
assegurando uma articulação fluída, 
rápida e eficaz entre as estruturas en-
volvidas em fases diferentes, mas com-
plementares, dos seus cuidados. Estas 
estruturas, em estreita articulação com 
a UTAMI, são os cuidados de saúde pri-
mários e, em termos dos cuidados hos-
pitalares, o serviço de urgência, o inter-
namento e a consulta externa.

Consideram que este é um projeto que 
se traduz numa melhoria da qualidade, 
eficiência ou humanização dos cuida-
dos de saúde prestados aos doentes?
Consideramos que este projeto tem um 
impacto significativo na qualidade dos 
cuidados prestados aos nossos doen-
tes por vários motivos. Permite uma 
assistência mais integrada, centrada 
no doente e nas suas necessidades e 
circunstâncias. Isto é particularmente 
importante nos doentes crónicos, que 
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destes anos de atividade da UTAMI. 
O funcionamento desta unidade tem 
permitido a otimização dos cuidados 
a nível de ambulatório, evitando o re-
curso excessivo ao serviço de urgência, 
diminuindo a necessidade de interna-
mentos ou reinternamentos hospitala-
res e centrando os cuidados prestados 
no doente e no seu bem-estar. A Medi-
cina Interna, como especialidade ges-
tora do doente, assume um papel ativo 
e preponderante na organização destas 
unidades, e estabelece e melhora a re-
ferenciação direta a partir dos cuidados 
de saúde primários, otimizando a rela-
ção dos centros de saúde com os hospi-
tais. A UTAMI foi a primeira unidade 
do país a funcionar com equipa própria 
e organização definida, e o seu modelo 
de trabalho inovador tem sido utilizado 
para a criação de novas unidades de 
ambulatório a nível nacional. As nossas 
expectativas para o futuro são de poten-
ciar o trabalho da Unidade, através do 
reforço e diversificação da equipa de 
profissionais de saúde e da ampliação 
das condições de trabalho, na consulta 
e no Hospital de Dia. Pretendemos 
também reforçar a articulação com os 
Cuidados de Saúde Primários. Em ter-
mos mais gerais, e como já tem vindo a 
acontecer, gostaríamos de ver este mo-
delo replicado em outras unidades de 
saúde do país.

Qual é a vossa opinião sobre esta inicia-
tiva do CRNOM? 
Esta iniciativa é um importante con-
tributo para divulgar projetos inova-
dores e com impacto na qualidade dos 
cuidados prestados aos nossos doentes. 
Essa divulgação permitirá estimular 
o desenvolvimento de iniciativas se-
melhantes, que repliquem essas boas 
práticas, e inspirar à criação de outros 
projetos, que promovam de igual modo 
uma maior proximidade e centralidade 
do doente nos processos do seu acom-
panhamento e uma maior articulação 
entre os vários profissionais de saúde 
envolvidos. Além disso, é um reco-
nhecimento do empenho e do valor 
do trabalho efetuado, gratificante e re-
compensadora para os intervenientes 
nos projetos destacados, e, certamente, 
um estímulo para prosseguirem este 
caminho.

sofrem agudizações frequentes e mui-
tas vezes imprevisíveis da sua condição 
clínica, necessitando de respostas céle-
res e eficazes baseadas numa estrutura 
flexível e desburocratizada. A UTAMI 
possibilita um contacto próximo e ade-
quado às necessidades de cada doente, 
que uma estrutura como a consulta 
externa não tem condições para as-
segurar. Esta abordagem, a nosso ver, 
promove a eficiência e otimização de 
recursos, ao mesmo tempo que vai ao 
encontro das necessidades do doente de 
uma forma mais individualizada. Sa-
lienta-se que a UTAMI foi criada sem 
recurso a financiamento adicional, uti-
lizando os meios humanos e técnicos 
disponíveis. Também para os médicos 
é uma mais-valia poder referenciar 
doentes de forma simples (por con-
tacto direto, telefónico ou eletrónico) e 
consequente.

Qual tem sido o seu impacto na comu-
nidade médica e sociedade em geral? 
A UTAMI tem tido uma repercussão 
positiva na prestação de cuidados aos 
doentes da área de influência do CHV-
NGE. No ano de 2020 foram efetuadas 
1760 consultas (das quais, cerca de 1000 
primeiras consultas) e cerca de 1000 
sessões de Hospital de Dia. Os doentes 
observados eram provenientes do Ser-
viço de Urgência (60%), dos Cuidados 
de Saúde Primários (15%), do Interna-
mento do Serviço de Medicina Interna 
(15%) e da Consulta Externa (10%). Estes 
números apontam para o cumprimento 
dos objetivos a que a UTAMI se propôs. 
Não só traduzem as diferentes vias dire-
tas de referenciação e a sua real utiliza-
ção, como permitem intuir do potencial 
impacto na redução de hospitalizações.

Que balanço fazem? Quais são as expe-
tativas para o futuro? 
Fazemos um balanço muito positivo 

Fotos: © JustNews
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O “Núcleo de Apoio Domiciliário em 
Cuidados Paliativos” do ACES Douro 
I - Marão e Douro Norte, funciona nas 
instalações do Centro de Saúde Vila Real 
II, em Mateus. Este ACES dá resposta na 
área dos cuidados de saúde primários 
aos utentes na área de referência dos 
concelhos de Vila Real, Murça, Saborosa, 
Régua, Santa Marta, Mesão Frio e 
Alijó. Tem atualmente várias unidades 
funcionais, vindo este núcleo dar 
resposta a uma carência existente no 
que concerne ao cuidado dos doentes 
com necessidades paliativas. A equipa 
conta com a coordenação de Bela 
Alice Costa, especialista em Medicina 
Geral e Familiar e Mestre em Cuidados 
Paliativos pela FMUP, e é composta por 
mais duas médicas, duas enfermeiras, 
uma assistente social, uma psicóloga e 
uma nutricionista. Trabalha em estreita 
articulação com o Serviço de Cuidados 
Paliativos do Centro Hospitalar de Trás-
os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), 

23

(nortemédico) – Quando se iniciou 
e como surgiu esta iniciativa?

(Bela Alice Costa) – Os primeiros passos 
deste projeto remontam a 2018, quando 
a atual equipa executiva tomou posse e 
sinalizou a necessidade de garantir aos 
utentes a resposta adequada na área 
dos Cuidados Paliativos. Desde então 
foi constituída a equipa, de forma in-
formal, que se envolveu na aquisição 
de toda a formação e competências 
necessárias à prestação de cuidados 
de excelência nesta área. Em 2021 a 
equipa venceu um concurso a uma 
bolsa de apoio da Fundação La Caixa 
que permitiu ultrapassar as dificulda-

PROJETO #12

Núcleo de Apoio Domiciliário em 
Cuidados Paliativos 
Projeto do ACES Douro I - Marão e Douro Norte / CHTMAD

Por: 
 Bela Alice Costa  – Especialista 
em Medicina Geral e Familiar e 
Mestre em Cuidados Paliativos, 
do ACES Douro I - Marão e Douro 
Norte, Vila Real

ACES Douro I - Marão e Douro 
Norte, Vila Real

Área de influência:
Concelhos de Alijó, Mesão Frio, Murça, 
Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de 
Penaguião e Vila Real.

Unidades:
Centro de Saúde Alijó
Centro de Saúde Mesão Frio
Centro de Saúde Murça
Centro de Saúde Peso da Régua
Centro de Saúde Sabrosa
Centro de Saúde Santa Marta de 
Penaguião
Centro de Saúde Vila Real I
Centro de Saúde Vila Real II

EQUIPA: O Núcleo  é constituído por uma equipa de três médicas, duas enfermeiras, uma assistente 
social, uma psicóloga e uma nutricionista. Bela Alice Costa, especialista em Medicina Geral e Familiar e 
Mestre em Cuidados Paliativos pela FMUP, assume atualmente a coordenação do Núcleo.

de forma a garantir uma intervenção 
concertada e uma prestação contínua dos 
cuidados. Todos os doentes são abordados 
de forma multidisciplinar, sendo definido 
o plano integrado de cuidados de acordo 
com uma ação holística.
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des logísticas e iniciar fun-
ções no terreno em Janeiro 
de 2022.

Qual é o principal objetivo 
ou inovação deste projeto?
Este projeto visa a prestação 
e o desenvolvimento dos cui-
dados paliativos ao nível dos 
cuidados de saúde primá-
rios. Para tal pretende atuar 
em quatro dimensões: Cui-
dar com excelência e huma-
nismo os utentes e respetivas 
famílias com necessidades 
em cuidados paliativos, atra-
vés de consultas nas insta-
lações ou ao domicílio, bem 
como a consultadoria a to-
das as unidades do ACES; 
Apoiar os utentes e as suas 
famílias na resolução de pro-
blemas quotidianos como 
intervenção social, apoio ju-
rídico e suporte na mudança 
inerente ao processo de 
doença; Formar os profissio-
nais e cuidadores envolvidos 
na região de forma a sensibi-
lizá-los para a abordagem pa-
liativa e as necessidades espe-
cíficas do processo; Valorizar 
a vivência dos doentes e suas 
famílias, apostando no incre-
mento na qualidade de vida, 
a valorização espiritual e pes-
soal, através da dinamização 
de diferentes ações como a 
atividade física assistida, mu-
sicoterapia, risoterapia, pas-
seios e viagens, workshops 
variados, terapia reiki, terma-
lismo, desportos radicais, me-
ditação guiada, yoga, etc. Pre-
tende-se garantir um cuidado 

global e contínuo aos doentes e às suas 
famílias, acompanhando-os em todas 
as dimensões do cuidar.

Considera que este é um projeto que 
se traduz numa melhoria da qua-
lidade, eficiência ou humanização 
dos cuidados de saúde prestados aos 
doentes?
Até ao momento, a única resposta exis-
tente para os utentes com necessida-
des de cuidados paliativos no distrito 

de Vila Real era o serviço do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. Esta nova equipa vai permitir 
garantir cuidados de excelência numa 
dinâmica de proximidade, proporcio-
nando aos utentes a possibilidade de 
se manterem no domicílio com todo o 
conforto e segurança.

Qual tem sido o seu impacto na co-
munidade médica e sociedade em 
geral? 
Para além de todo o benefício direto 
para os utentes, esta equipa pretende 
também investir na investigação na 
área dos cuidados paliativos de proxi-
midade, bem como acompanhar todos 
os profissionais de saúde em consulta-
doria, formando e orientando os dife-
rentes casos.

Que balanço faz? Quais são as expe-
tativas para o futuro? 
Até ao momento, todo o processo de 
criação e implementação da equipa 
revelou, por um lado, a burocratiza-
ção do Serviço Nacional de Saúde e a 
dificuldade técnica e logística de levar 
para o terreno uma nova equipa, mas, 
por outro, a grande gratificação de po-
der garantir um serviço que satisfaz a 
população e que permite aos utentes 
uma vivência com maior qualidade e 
suporte.

Qual é a sua opinião sobre esta 
nova iniciativa do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM)?
Consideramos que esta oportunidade 
de partilhar as linhas gerais do nosso 
projeto é uma mais-valia para todos no 
sentido de poder aliciar outras inicia-
tivas na área e até fomentar a partilha 
de experiências, oportunidades e difi-
culdades. n

O Núcleo de Apoio Domiciliário em Cuidados Paliativos 
pretende atuar em quatro dimensões:
1 – Cuidar com excelência e humanismo;
2 – Apoiar os utentes e as suas famílias;
3 – Formar os profissionais e cuidadores envolvidos;
4 – Valorizar vivência dos doentes e suas famílias.

«ACES e CHTMAD unidos  
para levar cuidados médicos 
ao domicílio»

  A VOZ DE TRÁS OS MONTES   [2022.01.13] 

«Em Vila Real equipa de 
cuidados paliativos é ajuda 
que “veio do céu”»

  SAÚDE +  [2022.01.14] 





Pedro Caetano iniciou 
o seu percurso na 
Medicina Aeroespacial 
pela “porta grande” 
da NASA e descreve 
a experiência como 
“avassaladora”. 
Em 2021, o médico 
especialista em 
Medicina Aeronáutica e 
Aeroespacial do Hospital 
CUF Porto ficou a saber 
que passara à fase 
seguinte do concurso 
para astronautas 
lançado pela Agência 
Espacial Europeia 
(ESA), doze anos após 
o anterior processo de 
seleção. Em entrevista à 
nortemédico, partilhou 
as razões da sua 
aposta na formação em 
Medicina Aeroespacial, 
reconhecendo que 
Portugal tem ainda 
um longo caminho a 
percorrer para chegar 
mais longe nesta área 
recente, claramente 
marcada pela inovação e 
de grande futuro. 
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Pedro 
Caetano Orgulho  

na Medicina 
Aeroespacial

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



(nortemédico) – Fale-nos um pouco 
sobre o seu percurso profissional – 
quando e onde se formou, o internato, 
cargos que desempenhou, etc. 
(Pedro Caetano) – A minha formação 
médica pré-graduada foi efetuada 
no Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS) da Universi-
dade do Porto. Tive a oportunidade de 
fazer dois anos fora do país, um em 
Roma, na Universita La Sapienza, e 
outro em Varsóvia, na Warsaw Me-
dical University. Fiz o ano comum 
no Centro Hospitalar do Algarve e 
ingressei na especialidade de Medi-
cina Geral e Familiar na USF Nova 
Via, em Vila Nova de Gaia,, Porto. 
Mais tarde trabalhei como médico 
aeronáutico AME (AME, Aerome-
dical Examiner), na EASA (Euro-
pean Aviation Safety Agency) na 
UCS grupo TAP e noutro centro de 
medicina aeronáutico do Porto. Fiz 
Mestrado em Economia e Gestão de 
Saúde e atualmente estou a estudar 
Filosofia na Universidade do Porto, 
que também tem pontos comuns com 
a Medicina e a Ética. Neste momento 
sou o Coordenador da Unidade de 
Medicina Aeronáutica – CUF Insti-
tuto Porto, onde presto consultas de 
Medicina Aeronáutica e Consulta do 
Viajante para profissionais da avia-
ção e para a população geral. Efetuo 
a certificação médica aeronáutica 
EASA para pilotos, tripulantes de ca-
bine e controladores de tráfego aéreo. 
Ao mesmo tempo sou co-fundador 
da Planet Explorers Medical Solu-
tions, uma startup que atua na área 
da Medicina Aeronáutica, Medicina 
Aeroespacial e Medicina do Viajante 
para ambientes extremos (Pólo Norte, 
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Alta Montanha, An-
tártida, Deserto, etc). 
Paralelamente traba-
lho ainda como Project 
Owner em diferentes 
empresas de inovação 
digital e tecnologia de 
saúde. Pertenço tam-
bém à SMAPOR (So-
ciedade Portuguesa de 
Medicina Aeroespa-
cia), da qual fiz parte 
da direção no primeiro 
mandato e que tem 
como objetivo a promo-
ção da Medicina Aero-
náutica e Aeroespacial 
em Portugal.

Sendo médico de Me-
dicina Geral e Fami-
liar, como surgiu o in-
teresse pela Medicina 
Aeronáutica e Aeroes-
pacial? Nesta área, 
quais foram os primei-
ros passos?
A escolha de Medicina 
Geral e Familiar re-
caiu sobre a especia-
lidade que me proporcionasse a me-
lhor formação geral sobre os vários 
aspetos clínicos das diversas especia-
lidades e não tanto pela parte “fami-
liar”. Conseguia desta forma abarcar 
vários conhecimentos técnicos sobre 
uma grande parte das patologias mais 
comuns, aprendendo muitas técnicas 
que a escolha de uma especialidade 
“mais específica” não me permitiria. 
A minha primeira escolha teria sido 
Medicina Tropical ou ir para a área 
de investigação, até porque fiz a mi-
nha tese em investigação de Cancro 
da Mama no IPATIMUP. No entanto, 
como tal não seria possível, uma vez 
que Medicina Tropical não abre va-

gas como especiali-
dade há muitos anos, 
e Infeciologia não es-
tava nos meus planos, 
optei por MGF. Ainda 
antes de entrar na es-
pecialidade inscrevi-
-me no Curso de Me-
dicina de Viagem, do 
Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical da 
Universidade Nova de 
Lisboa, para adquirir 
conhecimentos sobre 
esta área. Sempre me 
interessei por medi-
cina em ambientes ex-
tremos. Dentro desse 
curso, havia um mó-
dulo de Medicina Ae-
ronáutica, lecionada 
pelo Dr. João Ribeiro, 
antigo Chief Medical 
Officer da Autoridade 
Nacional de Aviação 
Civil. Gostei muito do 
que aprendi sobre Me-
dicina Aeronáutica 
– que até então des-
conhecia – e fisiologia 

de voo, fiquei interessado, e resolvi 
pesquisar mais. Durante essa busca 
sobre pós-graduações e cursos de Me-
dicina Aeronáutica, surgiram alguns 
sobre Medicina Aeroespacial, maiori-
tariamente noutros países europeus e 
nos Estados Unidos da América. Um 
desses cursos era uma introdução à 
especialidade de Medicina Aeroes-
pacial nos EUA – lá existe a espe-
cialidade –, era o curso da NASA e 
UTMB (University of Texas Medical 
Branch), com algumas vagas abertas 
a concurso para parceiros da NASA, 
como a ESA, JAXA, etc. Sem gran-
des espectativas, concorri, passei as 
diversas fases de seleção e fui um dos 
europeus escolhidos. Começou aí o 
meu percurso na Medicina Aeroes-
pacial. O curso foi exigente e muito 
proveitoso tendo feito a parte teórica 
na UTMB e a parte prática na NASA 
– Johnson Space Centre, em Hous-
ton. Mais tarde, já em Portugal, fiz o 
percurso para Medicina Aeronáutica 
e Examinador Médico Aeronáutico 
da EASA.

Ainda antes de entrar 
na especialidade

inscrevi-me no Curso de 
Medicina de Viagem do 
IHMT, da Universidade Nova 
de Lisboa. (…) Gostei muito do 
que aprendi sobre Medicina 
Aeronáutica – que até então 
desconhecia – e fisiologia de 
voo, fiquei interessado, e resolvi 
pesquisar mais.

Era o curso da NASA e 
UTBM, com algumas 

vagas abertas (…). Sem grandes 
espectativas, concorri, passei 
as diversas fases de seleção e 
fui um dos europeus escolhidos. 
Começou aí o meu percurso na 
Medicina Aeroespacial. 



Além de todo o percurso académico, 
fez ainda voluntariado num campo 
de refugiados em Myanmar. O que 
mais o marcou nesta experiência e 
que influência teve na sua carreira? 
Foi sem dúvida uma das melhores 
e mais marcantes experiências pro-
fissionais. Fui para o campo de re-
fugiados poucos meses depois de ter 
voltado dos EUA, na NASA. Tive a 
oportunidade de trabalhar num con-
texto completamente oposto, onde to-
dos os recursos são limitados, onde as 
condições de saúde e de vida são tão 
adversas, o que faz-nos sentir o quão 
díspar é o mundo e o quanto ainda 
podemos melhorar. Estar presente e 
sentir que se faz a diferença naquele 
contexto é muito bom, mas só me 
pode deixar a pensar o quão privile-
giado sou por ter nascido num país 
europeu. Esta oportunidade surgiu 
no âmbito de trabalhar no contexto 
de Medicina Humanitária e Medi-
cina Tropical numa organização não 
governamental que prestava apoio 
médico no campo de refugiados de 
MaeLa (com cerca de 40.000 refugia-
dos), na fronteira de Myanmar com a 
Tailândia. As condições horríveis de 
um campo de refugiados, as cirurgias 
sem recurso a anestesia, ou camas 
que não são mais do que estrados de 
madeira sem colchão, o défice de me-
dicação juntamente com a escassez 
alimentar e deficiente saneamento, 
foram uma aprendizagem constante 
que nos obriga a ter uma capacidade 
de adaptação muito desenvolvida. 
Para além desses fatores, as diferen-
ças culturais e de mentalidade são 

ainda um obstáculo, nomeadamente 
em alguns tipos de tratamentos ou 
planeamento familiar, que envolve 
muitos mitos e crenças. A influência 
principal foi aprender a relativizar 
cada vez mais as situações e as con-
dições de saúde, tanto a nível pessoal 
como mundial.

Em 2021 passou à segunda fase do 
concurso para astronautas da Agên-
cia Espacial Europeia (ESA). Como 
seu deu este processo? Como corre-
ram os testes?
Em 2021 a ESA abriu o recrutamento 
para astronautas europeus, o que já 
não acontecia há mais de 10 anos.  Eu 
tive a oportunidade de conhecer mui-
tos dos portugueses, com excelentes 
qualificações, que se candidataram, 
no âmbito da realização do exame mé-
dico e certificado médico aeronáutico 
necessário para a candidatura da pri-
meira fase do recrutamento. Tendo 
tido formação em Medicina Aeroes-
pacial na NASA e, mais tarde, no Eu-
ropean Astronaut Center em Colónia, 
na Alemanha, em 2019, estava numa 
excelente posição para poder acon-
selhar os candidatos portugueses a 
astronautas. Esse percurso levou-me 
também a pensar em fazer a minha 
própria candidatura, que efetivei no 
final do período de recrutamento. O 
meu primeiro pensamento foi que se-
ria uma boa oportunidade para por 
à prova os meus conhecimentos em 
Medicina Aeroespacial, e ainda bem 
que me candidatei. 

Dos 321 candidatos portugueses 
(num universo de 23 mil candidatu-
ras) passaram apenas quatro à fase 
seguinte. É um motivo de orgulho ter 
sido escolhido?
Mais do que motivo de orgulho é uma 
oportunidade única de passar as di-
versas fases e experienciar o que os 
astronautas passam até começarem 
o treino profissional. Estou entusias-
mado mais pelo percurso em si do 
que pelo objetivo final de me tornar 
astronauta profissional. A seleção é 
muito exigente e os candidatos são 
muito qualificados, por isso é com 
grande satisfação que vejo a minha 
passagem à fase seguinte. Tendo for-

mação em Medicina Aeroespacial e 
perceber o caminho que um futuro 
astronauta tem de passar até chegar 
ao objetivo é muito importante. 

Os resultados só serão divulgados 
no final de 2022 e o processo de sele-
ção de astronautas da ESA consiste 
em seis etapas. Apesar do caminho 
ainda ser longo, está confiante?
A segunda parte foi em Hamburgo, 
juntamente com outros candidatos 
europeus. O ambiente entre todos foi 
muito bom e apesar dos testes terem 
sido individuais, percebeu-se que 
mais do que um astronauta especí-
fico, a ESA quer um bom grupo. Os 
testes foram baseados em decisões 
muito rápidas a problemas muito 
complexos. Foram efetuados testes 
cognitivos, de física, álgebra, memó-
ria visual e auditiva, problemas de 
casos práticos e testes psicotécnicos. 
Houve ainda uma fase de simulação 
de parâmetros de voo no meio da qual 
tínhamos também que resolver pro-
blemas. São testes muito exigentes e 
exaustivos mentalmente, que podem 
dar boas indicações do tipo de proble-
mas que se podem encontrar no dia-
-a-dia de um astronauta em missão. 
Alguns testes correram muito bem, 
outros podiam ter corrido melhor. Es-
tou contente com a minha prestação, 
especialmente dado o pouco tempo de 
preparação. Tenho plena consciência 
dos excelentes candidatos europeus 
que tive o prazer de conhecer, das 
suas incríveis qualificações e do ní-
vel de preparação que tiveram, bem 
como da disponibilização de recursos 
por parte de outros países europeus 
que acabam por propiciar melhores 
condições para as fases seguintes. 
Como analogia, senti-me como um 
atleta amador nos jogos olímpicos. 
Havia candidatos profissionais, que 
tiveram condições de treino e prepa-
ração, e que por isso penso que terão 
mais hipóteses de seguir em frente. 
Para ganhar “medalhas” é preciso 
uma aposta forte do “comité olím-
pico”, neste caso da Portugal Space. 
Cerca de 30% do trabalho de um as-
tronauta profissional é como relações 
públicas, no qual faz promoção sobre 
a formação e investigação que está 
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Em 2021 a ESA 
abriu o recrutamento 

para astronautas 
europeus, o que já não 
acontecia há mais de 10 
anos. (…) O meu primeiro 
pensamento foi que seria 
uma boa oportunidade 
para por à prova os 
meus conhecimentos em 
Medicina Aeroespacial, 
e ainda bem que me 
candidatei. 



a ser feita na estação espacial inter-
nacional. Portugal, como país peri-
férico que é, mas com muito talento, 
tem ainda muito trabalho pela frente 
para que possa ambicionar posições 
de maior visibilidade. É um caminho 
que se faz, sustentadamente, e que 
terá frutos na próxima década.

Como descreve esta fase, bem como o 
reconhecimento que recebeu?
Esta foi uma boa fase, em que pude 
desenvolver outras áreas para além 
do dia normal de um médico aero-
náutico em Portugal. Pude estar em 
contacto com parte do trabalho execu-
tado em Medicina Aeroespacial e pôr 
à prova os meus conhecimentos nesta 
área. Tive reconhecimento familiar, 
como é obvio, mas também entre pa-
res e a nível profissional, nomeada-
mente pelas instituições e empresas 
mais atentas a este meio e que apos-
tam na inovação e nas tecnologias do 
futuro. Existe uma expectativa natu-
ral para saber até onde posso ir neste 
recrutamento e em como a minha vi-
são para o futuro e experiência neste 
concurso pode influenciar diferentes 
áreas da saúde e inovação clínica e 
de investigação. A nível da forma-
ção que possa transmitir para futu-
ros investigadores ligados ao setor do 
espaço (engenharia espacial, direito 
do espaço, economia do espaço, me-
dicina espacial e outras tecnologias 
espaciais), também pode ser um ca-
minho dentro de universidades por-
tuguesas. Via com muito bons olhos 
a criação de um curso pós-graduado 
em Medicina Aeroespacial ou Explo-
ração Espacial em qualquer uma das 
excelentes universidades que temos 
em Portugal. Já existiram conversa-

ções para que isso acontecesse, mas 
infelizmente não houve o “ok” final 
para a aposta nesta área de futuro. 
Um curso mais multidisciplinar e in-
tegrado, com várias valências do setor 
espacial, não só na engenharia ou no 
direito do espaço, seria importante. E 
na área da saúde e da Medicina, faria 
todo o sentido, para além do curso de 
Medicina Aeronáutica, que já existe 
e está mais direcionado para a parte 
aeronáutica e não para a área do es-
paço, haver um curso pós-graduado 
que desse a conhecer o que se passa 
no ambiente espacial.

Desde 2017 que existe a Agência Es-
pacial Portuguesa. Como vê a aposta 
nacional no setor do espaço? Ainda 
há muito a fazer?  
A Portugal Space é ainda muito re-
cente, mas veio dar um boost na 
aposta nacional no setor do espaço. 
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Existe uma 
expectativa natural 

para saber até onde posso 
ir neste recrutamento e em 
como a minha visão para o 
futuro e experiência neste 
concurso pode influenciar 
diferentes áreas da saúde 
e inovação clínica e de 
investigação.

Via com muito bons 
olhos a criação de 

um curso pós-graduado 
em Medicina Aeroespacial 
ou Exploração Espacial 
em qualquer uma das 
excelentes universidades 
que temos em Portugal.

Para já ainda está a tentar encontrar-
-se dentro do espaço europeu, mas 
em breve, com mais recursos e aposta 
nas pessoas que têm experiência nas 
diversas atuações do espaço, conse-
guirá com certeza ser um polo impor-
tante de dinamização e promoção em 
Portugal e na Europa. O volume de 
negócios no setor do espaço vai mul-
tiplicar por 10 o investimento atual e 
esse investimento deve ser feito agora. 
O retorno é evidente, quer em tecno-
logia desenvolvida a nível de saúde 
(novos elementos, farmacologia, no-
vas técnicas, novos materiais), quer 
na área de satélites espaciais. É uma 
área diferente, recente, com pouca 
gente, mas também de inovação e 
futuro, pelo que merecia um maior 
investimento e incentivo para que se 
continuasse a desenvolver e a formar 
outras pessoas para percorrerem no-
vos caminhos a nível europeu e mun-
dial. Se houvesse essa possibilidade 
e esse interesse, poderia ser criado 
um centro de formação ou um gabi-
nete para a investigação do espaço em 
que pudéssemos participar. A médio 
prazo, o investimento que faríamos 
agora seria muito baixo comparado 
com o retorno que poderíamos ter 
em pouco tempo. Esta é uma área de 
futuro e vai aumentar nos próximos 
anos, desde o turismo espacial até à 
inovação na saúde. 

O que mais ambiciona nesta área? 
Quais são as perspetivas de futuro? 
O objetivo é continuar a inovar e pro-
mover a Medicina Aeroespacial. Gos-
taria de estar ligado a uma equipa ou 
centro de investigação de ciências es-
paciais, nomeadamente na área da 
saúde. Tive a oportunidade de elabo-
rar a tese de mestrado de Economia e 
Gestão de Saúde com este tópico (Ae-
rospace Medical Center – Economic 
Impact and Viability), na qual pus a 
hipótese da existência de um centro 
de medicina aeroespacial em Portu-
gal.  Caso seja possível, gostava de tri-
lhar esse percurso em Portugal, mas 
o mundo é pequeno e em qualquer lu-
gar, se estivermos a fazer o que gosta-
mos, podemos adaptarmo-nos e sen-
tir-nos em casa. O futuro é o caminho 
e ainda há muito para fazer! n



Professor Doutor Manuel Heitor,
Excelência,

O
s Médicos de Famí lia, especia-
listas em Medicina Geral e Fami-
liar sentem-se chocados com as 
declarações de V. Exa. ao Diário 

de Notícias porque revelam ingratidão, in-
compreensão, inadequação e incorreção. O 
clamor foi tal que teve eco no Reino Unido, 
com a British Medical Association indignada 
e, de igual modo, em associações médicas 
europeias como a European Union of General 
Practitioners e a European Federation of Sala-
ried Doctors. Todavia, sabemos que V. Exa., e 
nós, desejamos o bem comum, o melhor para 
Portugal, para os portugueses. V. Exa., nessa 
entrevista, teve um momento infeliz, como 
por vezes acontece a qualquer ser humano, 
nesta nossa viagem que é a vida. Dizia Santo 
Agostinho: “Errar é humano, continuar no erro 
é diabólico”.

Senhor Ministro, para nós médicos, a política 
é uma atividade muito importante, tal como a 
nossa. A política é medicina em larga escala. 
Um político no fundo é um médico. Evidente-
mente que nos referimos à política no sen-
tido nobre dos gregos, “a arte de governar 
a cidade”. De granjear o bem público. Não a 
politiquice que tanto campeia em Portugal. A 
nossa atividade, e com tal a do político, exige 
um aperfeiçoamento, uma atualização cons-
tante. Um médico, um político, é um estudante 
para a vida! As suas declarações, Senhor Mi-
nistro, não estão atualizadas, aperfeiçoadas. 
Não estão devidamente estudadas. A matéria 
está colada a cuspo. Como tal, é necessário 
estudar devidamente. 

Mas porquê este nosso sentir?
Passamos a explicar.

Senhor Ministro, nós, Médicos de Família, tra-
balhamos na primeira linha de atendimento 
do sistema de saúde e somos essenciais para 
o Serviço Nacional de Saúde, como ficou bem 
demonstrado na pandemia que atualmente 

vivemos, com o evidente reconhecimento 
das comunidades que servimos. Os Médi-
cos de Família em exercício nos Centros de 
Saúde do Serviço Nacional de Saúde fazem 
mais de 30 milhões de consultas por ano. 
Assistimos gestantes, crianças e jovens, as-
sim como adultos e idosos, em atendimento 
personalizado e de proximidade com elevada 
acessibilidade, dirigindo a nossa atenção a 
pessoas saudáveis e a doentes, por vezes em 
situações graves e de fim de vida. As nossas 
atividades e resultados estão publicados e 
divulgados ao longo das últimas décadas, 
com expressão nacional e internacional. Os 
ganhos em saúde são evidentes e sentidos 
pelas pessoas. Senhor Ministro, as vossas 
declarações não revelam o reconhecimento 
e importância destes factos, a importância 
desta especialidade médica, uma dentre 48 
especialidades, as quais tem entre 4 a 6 anos 
de formação. A nossa têm 4 anos de formação 
e, muitos de nós, atendendo à complexidade 
e exigência dos cuidados de saúde a pres-
tar aos nossos concidadãos, entendem que 
deveriam ser 5 anos. Esta formação decorre 
após se obter elevadas classificações no 
ensino secundário, um mestrado em medi-
cina de 6 anos, seguido de 1 ano de forma-
ção geral profissionalizante, e depois de um 
exame nacional de acesso à especialidade, 
finalmente é que se “tira” a especialidade. 
A frequência da formação especializada é 
feita por médicos autónomos, com toda a 
responsabilidade legal do ato médico, sob 
orientações de especialistas. Apesar de todo 
este percurso de formação técnico-científica 
e ética, uma das características que o médico 
tem de ter é saber qual o seu limite. E, neste 
caso, encaminha o seu consulente para quem 
sabe. Pois como diziam os romanos: “Sutor, 
ne ultra crepidam” (“não vá o sapateiro além 
da alpergata”). Ou como dizia Mark Twain: 
“Há certas coisas sobre como pegar num gato 
pelo rabo que só se aprende pegando no gato 
pelo rabo”. Ah! Fizessem isto muitos políticos! 

Carta Aberta ao Exmo. 
Senhor Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 

Ainda as declarações polémicas de Manuel Heitor 
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Em entrevista 
ao “Diário de 
Notícias” no 
passado dia 2 
de setembro, 
o ministro 
da Ciência, 
Tecnologia e Ensino 
Superior, Manuel Heitor, lançou 
a ideia de, num futuro próximo, 
a formação dos médicos de 
família poder vir a ser abreviada 
– de forma a aumentar o número 
de profissionais e, assim, suprir 
as necessidades existentes. 
“Para formar um médico de 
família experiente não é preciso, 
se calhar, ter o mesmo nível, a 
mesma duração de formação, 
que para um especialista em 
oncologia ou um especialista em 
doenças mentais”, disse.
Estas declarações deram 
origem  a uma enorme polémica, 
com críticas unânimes das 
estruturas profissionais e do 
ensino médico em Portugal, das 
quais demos já conta no último 
número desta revista.

Em Viana do Castelo, numa 
iniciativa liderada por Nelson 
Rodrigues, Presidente do 
Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo da Ordem dos 
Médicos,  houve também ecos 
da contestação, manifestados 
numa Carta Aberta dirigida 
ao Ministro Manuel Heitor, 
(divulgada no dia 18 de 
novembro no 21.º Encontro 
de MGF) e ainda através do 
lançamento de uma Petição 
Pública online “Melhor Saúde 
Para Todos”, que conta já com 
mais de 220 assinaturas.

18 nov.
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O conteúdo da  Carta Aberta ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi lido pelo Presidente 
do Conselho Sub-Regional de Viana do Castelo da Ordem dos Médicos, Nelson Rodrigues, na Cerimónia 
de Abertura do 21º Encontro de Medicina Geral e Familiar do Alto Minho, no dia 18 de novembro.

Cada 
especialidade 

tem o seu programa 
apreciado, discutido e 
publicado em Portaria. 
Os Médicos de Família 
cumprem um exigente 
programa de formação 
pós-graduada como 
qualquer outra 
especialidade médica.

e Teórica, perante um júri de 3 especialistas. 
Olhe Senhor Ministro, um exame muito pare-
cido ao que foi submetido o Vasco Santana no 
filme “Canção de Lisboa”, do Cottinelli Telmo, 
em que até sabia o que era um “mastoideu”: 
o músculo esternocleidomastoideu, que nos 
permite fazer a lateroflexão da cabeça (foi 
esta a pergunta ao Vasquinho) e, deste modo, 
ver melhor o mundo que nos rodeia e, de 
entre outras coisas, melhor juízos fazer. Fa-
cilmente se vê que é uma formação cuidada e 
exigente. O que se compreende pois, como se 
diz popularmente, “com a saúde das pessoas 
não se brinca”. Um político, um médico em 
larga escala, se não brincasse como alguns 
brincam, Portugal seria muito diferente, para 
melhor, entenda-se.

Senhor Ministro, como sabe, um atleta do 
decatlo tem o mesmo treino, exigência e 
brilhantismo que um atleta do salto à vara 
recordista mundial. Embora seja o atleta mais 
completo do atletismo, é o mais desconhe-
cido. Nós somos do decatlo da medicina. Para 
se compreender, apreciar este atleta do de-
catlo é preciso ter sabedoria, melhor, sageza. 

Senhor Ministro, um só cheirinho, um té-
nue aroma, sobre organização de cuidados 

médicos, melhor, de saúde pú-
blica, da saúde de todos nós. Bar-
bara Starfield, pediatra do Johns 
Hopkins Hospital que se dedi-
cava à saúde pública, em 2005, 
pelos seus estudos chegou à 
seguinte conclusão: “Aumen-
tar o número de especialistas 
hospitalares, um processo que 
continua nos EUA, está associado 
com maiores taxas de morta-
lidade e aumento dos custos. 
Um terço dos custos excessivos 
são atribuidos a procedimentos 
desnecessários”. Quão atrasa-
dos estamos na prática e nos 
conceitos!

Senhor Ministro, não temos falta 
de médicos em Portugal. O que 
temos é falta de médicos no Ser-
viço Nacional de Saúde, por falta 
de condições de trabalho, por 
falta de contratações, por falta 
de investimento durante anos 
consecutivos, por mau planea-
mento, por péssimas opções de 
políticas de gestão de recursos 
humanos. Se houvesse na ge-
neralidade, há honrosas exce-
ções, na política portuguesa, o 
rigor metodológico, a disciplina, 
a procura aturada do diagnóstico 
correto, o espírito de missão que 

exige a atividade médica, esta situação da 
pretensa falta de médicos já estaria resolvida; 
a mofo cheiraria!

Senhor Ministro, quanto à fundamentação 
que justifique a criação de escolas médicas 
e aumentar mais a formação de mestres 
em medicina para benefício da saúde dos 
nossos concidadãos, carece de provas cien-
tíficas que o demonstrem, pois tudo aquilo 
que conhecemos demonstra o seu contrário. 
Isto, na verdadeira ação política, trabalhando 
na dimensão ética de Kant, referimo-nos 
ao imperitivo categórico, o bem em si; e não 
o imperativo hipotético ou interesseiro. O 
formar mestres em medicina custa muito 
dinheiro, que alguém vai ganhar e alguém terá 
de pagar. Há quem diga que os médicos não 
querem que se abram mais escolas médicas 
porque são corporativos. Os antigos romanos 
chamavam a este argumento “argumentum 
ad hominem circustantiae”, o argumento de 
quem não tem argumento, uma falácia, dis-
cute-se o continente não o conteúdo.

Senhor Ministro, estamos quase a terminar, 
mas não o queríamos fazer sem dizermos 
o seguinte: talvez fosse melhor, em vez de 
escolas médicas, criar escolas de formação 

E Portugal teria “indicadores políticos” como 
tem na saúde, que ombreiam com o melhor 
que se faz no mundo.

Senhor Ministro, a formação médica vai muito 
para além da formação pré-graduada da sua 
responsabilidade política. A formação dos 
médicos é muito mais do que a formação 
das escolas médicas. Formar médicos é um 
processo complexo que envolve uma vas-
tíssima equipa, unidades de saúde idóneas e 
uma sólida estrutura no Ministério da Saúde 
com décadas de experiência e provas dadas, 
como são as várias Coordenações do Inter-
nato Médico da Especialidade de Medicina 
Geral e Familiar. Cada especialidade tem o seu 
programa apreciado, discutido e publicado em 
Portaria. Os Médicos de Família cumprem um 
exigente programa de formação pós-gra-
duada como qualquer outra especialidade 
médica.

Senhor Ministro, a formação de Médicos de 
Famí lia contempla estágios obrigatórios 
nomeadamente, entre outros, em Pediatria, 
Psiquiatria, Obstetrícia/Ginecologia, Cirurgia 
Geral, Ortotraumatologia. Tem avaliações 
anuais escritas ou orais e uma avaliação final 
constituída por uma Prova Curricular, Prática 

Senhor 
Ministro, 

não temos falta de 
médicos em Portugal. 
O que temos é falta de 
médicos no Serviço 
Nacional de Saúde, 
por falta de condições 
de trabalho, por falta 
de contratações, por 
falta de investimento 
durante anos 
consecutivos, por mau 
planeamento



política. Isto para que a atividade politica fosse 
uma verdadeira carreira profissional, com 
uma Ordem. Para manter em ordem a classe. 
Qualquer cidadão que desejasse exercer 
um cargo politico teria de ter uma formação, 
por exemplo, de 3 anos, em que aprenderia, 
por exemplo, a Constuituiçao da Républica, 
o abc da Assembleia da República, de cada 
Ministério, das Câmaras Municipais e Juntas 
de Freguesias. Estudaria, por exemplo, o 
pensamento político de Platão, Marco Auré-
lio, Voltaire, Maquiavel, etc., etc. Estamos em 
crer, Senhor Ministro, que as ações políticas 
em Portugal estariam no caminho do V Im-
pério pessoano, o desígnio do homem em 
sociedade. 

Respeitosamente, Senhor Ministro, solici-
tamos que contribua para a resolução do 
problema e que evite a todo o custo atitudes 
populistas e inconsequentes, iludindo os 
jovens estudantes e suas famílias. Nós man-
ter-nos-emos do lado da solução, na defesa 
dos cuidados de saúde dignos que as pessoas 
merecem e na promoção da melhor formação 
médica, que nos garanta a segurança do exer-
cício profissional e a dignidade do ato médico. 

E… Senhor Ministro, continuaremos a seguir 
os Conselhos de Esculápio, que terá vivido há 
33 séculos atrás. Sublinhamos alguns:

“Não contes com o agradecimento; quando o 
doente se cura, a cura é devida à robustez; se 
morre foste tu que o mataste. Enquanto está 
em perigo trata-te como um deus, suplica-te, 
promete-te; se está em convalescença, já o 
estorvas. Quando se trata de te pagar, torna-
-se diferente. Quanto mais egoístas são os 
homens, mais cuidados exigem.”

“Mas se fores indiferente à fortuna, aos pra-
zeres, à indiferença, à ingratidão, sabendo 
que te verás só entre as feras humanas, se 
tens uma alma bastante estoica para te sa-
tisfazer com o dever cumprido e sem ilusões; 
se te julgares pago com a felicidade de uma 
mãe, com uns lábios que sorriem mas já não 
sofrem, como a paz de um moribundo a quem 
conseguiste ocultar a chegada da morte; se 
anseias conhecer o homem, penetrar em todo 
o trágico do seu destino, então faz-te médico 
hoje mesmo.” 

Queira V. Exa. aceitar de nós os melhores 
cumprimentos,

18 de novembro de 2021

Os Médicos de Família

Nelson Rodrigues
(Presidente do Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo da Ordem dos Médicos)

Rui Nogueira
(Ex- Coordenador do Internato Médico da 
Especialidade de Medicina Geral e Familiar da 
Zona Centro)

Melhor Saúde Para Todos
“Esta petição pretende contribuir para a 
política, no bom sentido da palavra ‘o cuidar 
do bem comum’, em particular da política 
de Saúde. Há quem seja contra a política, 
devido ao mau exercício que muitos políti-
cos fazem mas, quer se queira quer não se 
queira, há sempre política, pois “as coisas 
dos homens tem de ser tratadas”. Ao não 
se ligar à política “não se granjeia o jardim e 
nele crescerão as ervas daninhas” continua 
a ser um jardim mas com ervas daninhas…

A seguinte intervenção política deixou-nos 
apreensivos: ‘A questão é que para formar 
um médico de família experiente não é pre-
ciso, se calhar, ter o mesmo nível, a mesma 
duração de formação, que um especia-
lista em oncologia ou um especialista em 
doenças mentais.’ – Entrevista ao Diário de 
Notícias em 02 setembro 2021 do Ministro 
Manuel Heitor.

O dever de cidadania, perante estas de-
clarações obriga-nos a este movimento 
cívico, de todos aqueles que não desistiram 
de Portugal e, querem que este seja um 
lugar em que todos sem exceção possam 
realizar-se como pessoas; ser únicos e 
irrepetíveis.

Se te revês nestes ideais e na essência do 
conteúdo da Carta Aberta ao Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por 
favor assina a carta. Sejas quem for, basta 
desejares que Portugal seja um lugar bom 
para se viver. E… assim caminharemos ao 
encontro do V Império Pessoano.” 

Se desejar apoiar esta petição online 
pode fazê-lo assinando em:

https://peticaopublica.com/pview.
aspx?pi=PT110755 

Aceda	diretamente	através	
do	código	QR	ou	vá	a	https://

peticaopublica.com	e	pesquise	pela	
petição		

“Melhor	Saúde	Para	Todos”
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n URGÊNCIAS 
HOSPITALARES 
SOBRELOTADAS
Presidente da Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
afirma necessidade 
de reforma do SNS.

  PORTO CANAL 
[2021.10.21]

«Os hospitais estão 
a começar a registar uma maior 
afluência de doentes. A Norte, 
a situação mais crítica viveu-se 
na urgência do Hospital de Gaia. 
Tendo em conta a esta situação, 
o presidente da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
diz que é preciso um novo rosto 
para liderar o Ministério da 
Saúde. (…) “Tenho constatado 
a falta de liderança e a falta de 
estratégia e, portanto, é preciso 
encontrarmos aqui alguém que 
tenha ideias concretas sobre que 
caminho tomar para reformar 
o nosso Serviço Nacional de 
Saúde” – [António Araújo]. Uma 
reformulação que, segundo os 
clínicos, poderá passar por um 
maior grau de autonomia às 
Administrações Regionais de 
Saúde. »
https://bit.ly/3qMYCmE

PRESENÇA 
DA SRNOM NA 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
DESTAQUE DE NOTÍCIAS 
E INTERVENÇÕES SOBRE 
TEMAS DA ATUALIDADE



1934-2021

José Eduardo  
Pinto da Costa
Nascido em Cedofeita, no Porto, a 3 de abril de 1934, 
licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina 
na Universidade do Porto (FMUP) em 1960, tendo feito 
a pós-graduação em Medicina Legal e doutoramento 
em Ciências Médicas (1973). 
Em 1961 foi nomeado assistente de Medicina Legal 
e Toxicologia Forense (1961-1973). De professor 
assistente passou a Professor Auxiliar, e depois, 
sucessivamente, a Professor Associado (1979) e 
a Professor Catedrático (1996) da FMUP. Dirigiu o 
Instituto de Medicina Legal do Porto, primeiro como 
subdiretor, em 1975, e depois como diretor (1976-
2001). Para além destes cargos, José Eduardo Pinto 
da Costa foi o primeiro presidente da Colégio da Es-
pecialidade de Medicina Legal da Ordem dos Médicos 
e presidente do Conselho Superior de Medicina Legal 
(1988-1998). Foi um dos maiores nomes da Medi-
cina Legal, tendo feito, ao longo sua ilustre carreira, 
mais de trinta mil autópsias. Membro de diversas 
sociedades científicas a nível nacional e internacional, 
autor de vários livros e numerosos artigos em órgãos 
de comunicação social, o especialista em Medicina 
Legal foi o primeiro português a assumir a vice-pre-
sidência da Academia Internacional de Medicina Le-
gal e Medicina Social (1985-1991). Para além de ter 
lecionado na FMUP, José Eduardo Pinto da Costa era 
professor jubilado do Instituto de Ciências Biomédi-
cas Abel Salazar (ICBAS), onde foi responsável pela 
criação do Mestrado de Medicina Legal, em 1999. 

José Eduardo Pinto da Costa, “uma pessoa vulgar 
que se preocupou em ser feliz”, como dizia querer ser 
lembrado, faleceu no dia 8 de dezembro de 2021, com 
87 anos. O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos lamenta a partida de tão ilustre figura, que  
tando dignificou a classe médica, e expressa as mais 
sinceras condolências à sua família.
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1926-2021

Carlos Ribeiro

Carlos Ribeiro nasceu em 1926, no Seixal, distrito de Setúbal, 
e foi bastonário da Ordem dos Médicos entre 1996 e 1999, 
tendo também sido mandatário nacional do atual bastonário, 
Miguel Guimarães, nas suas duas candidaturas.
Médico e professor catedrático da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, Carlos Ribeiro licenciou-se naquela mesma Facul-
dade em 1951, tendo-se depois especializado em Cardiologia. 
Foi diretor do Serviço da Unidade de Tratamento Intensivo 
para Coronários do Hospital de Santa Maria e presidente do 
Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Lisboa.
O ex-bastonário exerceu também os cargos de presidente da 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia e de vice-presidente 
da Sociedade Europeia de Cardiologia. Foi membro da Co-
missão Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Conse-
lho Económico e Social da União Europeia. Carlos Ribeiro foi 
autor de mais de 300 trabalhos científicos e diretor da Revista 
Portuguesa de Cardiologia e da Acta Médica Portuguesa, a 
revista científica da Ordem dos Médicos.
Recebeu a Medalha de Mérito da Sociedade Europeia de 
Cardiologia, a medalha de Ouro dos Serviços Distintos do 
Ministério da Saúde, a Medalha de Honra do Comité Econó-
mico e Social da União Europeia, tendo sido condecorado com 
o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e 
agraciado com a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do “re-
conhecido humanista”. Carlos Ribeiro faleceu no dia 20 de 
novembro, aos 95 anos. Deixa um enorme legado de rigor e 
excelência numa carreira cheia de sucessos, marcada pela li-
derança, humanismo, bondade, empatia, entre muitos outros 
valores. Hoje ficamos 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 na defesa do direito à vida e dos direitos 
dos doentes. 
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Debater 
a Saúde a 
Norte
A iniciativa “Encontros no Norte”, 
lançada por António Araújo e Dalila 
Veiga, pretende ser um momento de 
união, discussão e reflexão dos médicos 
das mais diversas especialidades. Os 
desafios que os cuidados de saúde em 
Portugal enfrentam, as condições para o 
exercício da Medicina, a formação médica 
e os dilemas éticos da profissão, foram 
algumas das temáticas debatidas neste 
novo ciclo de conferências do CRNOM. 

“A união da classe 
médica é imperativa nos 
tempos que vivemos”

António Araújo, Presidente do Conselho  
Regional do Norte, e Dalila Veiga, Presidente do 
Conselho Sub-Regional do Porto
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O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CR-
NOM), em parceria com os 

Colégios de Especialidade, iniciou, 
em outubro passado, a promoção de 
uma série de debates, por área de es-
pecialização, destinados aos médicos 
da região Norte do país.
Na abertura deste sentido novo ciclo 
de conferências, António Araújo, pre-
sidente do CRNOM, e Dalila Veiga, 
presidente do Conselho Sub-Regional 
do Porto, lançaram o mote “a união da 
classe médica é imperativa nos tem-
pos que vivemos”, apelando à partici-
pação dos colegas nestes encontros. 
Até porque, nas palavras dos dirigen-
tes, “juntos somos mais fortes”.
Na primeira conferência, dedicada 
aos internos de Medicina Geral e Fa-
miliar, realizada no dia 11 de outubro, 
António Araújo reafirmou que ou-
vir as pessoas que estão na linha da 
frente nas diferentes especialidades 
“é muito importante para a Ordem 
dos Médicos”, deixando uma men-
sagem: “A Ordem tem que crescer 
rapidamente, tem que se atualizar, 
tem que se reformar, para poder, por 
um lado, cumprir as vossas expetati-
vas, não vos defraudar, e, por outro, 
salvaguardar o vosso futuro. Hoje, o 
que está em causa é o vosso futuro, é 
a qualidade dos atos médicos e a qua-
lidade da Medicina que vocês vão pra-
ticar”, salientou o presidente do CR-
NOM. Na mesma sessão, Dalila Veiga 
destacou que a ideia base do ciclo de 
conferências “Encontros no Norte” foi 
de, entre colegas de profissão, se criar 
um palco onde todas estas ideias e 
críticas fossem ouvidas, no sentido 
de todas as instituições e profissio-
nais estejam a uma só voz no exercí-
cio da profissão. “Quando se lançou 
esta ideia de juntar foi precisamente 
no sentido de criar uma aproximação 
entre a Ordem e os Colégios, com o 
objetivo de criar sinergias”, salientou 
a presidente do Conselho Sub-Regio-
nal do Porto da Ordem dos Médicos.

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign

“Um momento de 
união, discussão e 
reflexão dos médicos”



n 11 DE OUTUBRO

Internato de 
Medicina Geral 
e Familiar

A primeira conferên-
cia ocorreu no dia 11 de 
outubro, na Sala Braga 
da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM), e foi de-
dicada aos internos de 
Medicina Geral e Fami-
liar. Carlos Mendonça, 
coordenador nacional 
do Conselho Nacional do 
Médico Interno (CNMI) 
da Ordem dos Médicos, 
Francisca Ferreira de 
Andrade, membro da 
Comissão de Médicos 
Internos de Medicina 
Geral e Familiar da 
Zona Norte (CMIMG-
FZN), e Luís Gonçalves, 
presidente da Associa-
ção de Internos de Me-
dicina Geral e Familiar 
da Zona Norte (AIMG-
FZN), integraram o pai-
nel desta sessão.

NOVA GRELHA DE 
AVALIAÇÃO
Na discussão sobre a 
nova grelha de avaliação 
do internato de Medicina 
Geral e Familiar, Luís 
Gonçalves lamentou que 
a opinião da AIMGFZN 
não tenha sido ouvida, 
sublinhando que quem 
está a meio do seu inter-
nato não estava prepa-
rado para estas mudan-
ças. “Só ouvindo quem 

vai ser afetado por estas alterações é 
que se vai chegar a uma grelha justa 
e válida. Se o objetivo é que tudo seja 
justo e uniformizado a nível nacional, 
temos de ouvir as pessoas”, indicou. 
O presidente da AIMGFZN acrescen-
tou que se deve fazer uma reflexão 
sobre o que se quer para a especiali-
dade, uma vez que estão a formar-se 
médicos para o futuro. “Não sinto que 

exista estrutura no nosso internato e 
nas nossas instituições para haver um 
trabalho de investigação igual para 
toda a gente. Isto podia ser corrigido 
se houvesse esta estrutura de base, ou 
seja, se os internos fossem integrados 
no trabalho que é feito nas próprias 
unidades, seria muito melhor em ter-
mos de qualidade.”
No desenrolar do debate, Carlos Men-
donça confessou ser “positivo” ouvir 
os colegas e internos da especiali-
dade de Medicina Geral e Familiar 
e que esta especialidade, compara-
tivamente a outras, “está bem orga-
nizada e que as sugestões e críticas 
chegam aos ouvidos dos mais diver-
sos órgãos”. Ainda sobre a grelha de 
avaliação, informou que esta foi vista 
com atenção por parte do CNMI, ape-
sar de confirmar que “tem alguns pro-
blemas ou necessidades de adequação 
que poderiam facilitar e diminuir as 
disparidades que existem”. Foi nesse 
sentido que o represente do CNMI 
revelou que o levantamento destes 
problemas no internato de Medicina 
Geral e Familiar “é algo que deve 
ser tido em conta”: “Podemos estar a 
discutir pequenas questões, mas to-
das elas, em conjunto, podem fazer 
a diferença. Estamos num caminho 
positivo em termos de avaliação e 
uniformização”.

MGF À PROVA
Por fim, Francisca Ferreira de An-
drade salientou o facto de a Medicina 
Geral e Familiar ter ganho mais pre-
ponderância nos cuidados de saúde 
primários e que “se espera cada vez 
mais dos médicos de família”. Para a 
representante da CMIMGFZN, a pan-
demia de COVID-19 “tomou muito 
tempo aos internos” e não houve uma 
adaptação dos objetivos finais que os 
internos têm que atingir. “A pande-
mia atingiu os internos de forma as-
simétrica, houve alguns que foram 
mais prejudicados que outros, o tra-
balho a que os internos foram alo-
cados foi diferente, consoante o sítio 
onde eles estavam. No final vamos to-
dos ser avaliados da mesma forma, e 
não houve nenhuma adaptação nem 
de grelhas, nem de tipologia de traba-
lhos”, reforçou.
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que “há uma descarac-
terização progressiva do 
processo de avaliação do 
internato”. Dessa forma, 
o membro do Colégio de 
Cirurgia Geral considera 
que os hospitais e os ser-
viços têm que se propor 
a ser avaliados, de forma 
a garantir que as regras e 
normas estão a ser cum-
pridas, salientando o 
facto que este processo é 
“muito sério”. Indicando 
que o programa forma-
tivo em vigor não teve em 
conta a opinião do Colégio 
e da Ordem dos Médicos, 
Alberto Midões apontou 
ser necessário repensar 
o modo como se avaliam 
cirurgiões, sob pena que o 

mesmo se torne “injusto” não só para 
o interno, como também para o ava-
liador. Antes de terminar, propôs que 
o Colégio de Especialidade e a Ordem 
dos Médicos “trabalhem em conjunto, 
para que as suas vozes sejam mais ou-
vidas, para benefício da especialidade 
de Cirurgia Geral”.

está demonstrada. Quem está nas po-
sições de chefia não pode dizer que 
não têm condições, que tem que abrir 
concursos, entre outras coisas. Não é, 
na minha perspetiva, a atitude a to-
mar”, referiu Menezes da Silva.
Alberto Midões corroborou a opi-
nião de Menezes da Silva e afirmou 
não se rever “na forma como somos 
desafiados a fazer a formação”, e 

n 28 DE OUTUBRO 

Cirurgia Geral
O ciclo de conferências 
“Encontros no Norte” 
continuou no dia 28 de 
outubro, no Salão No-
bre da SRNOM, com 
a sessão a ser dirigida 
aos médicos de Cirur-
gia Geral, e que contou 
com a presença de Da-
lila Veiga e Lurdes Gan-
dra, em representação 
do CRNOM. A direção 
do Colégio de Cirurgia 
Geral da Ordem dos 
Médicos foi represen-
tada pelo presidente 
António Menezes da 
Silva e pelos membros 
Alberto Midões e Jorge 
de Almeida Pereira.

FORMAÇÃO EM 
CIRURGIA GERAL
António Menezes da 
Silva iniciou o debate 
abordando o Novo Pro-
grama de Formação em 
Cirurgia Geral que, na 
sua opinião, será posto 
“na gaveta” por parte 
do Secretário de Estado 
da Saúde. Em nome do 
Colégio de Especiali-
dade, revelou-se preo-
cupado com a questão 
das avaliações e assu-
miu que “tem assistido 
a situações escandalo-
sas” relativamente às 
classificações que são 
atribuídas na avaliação 
final. Destacando que 
os profissionais de Ci-
rurgia Geral são uns 
“ases” na forma como transmitem 
conhecimento, o dirigente deixou crí-
ticas às alterações legislativas feitas 
desde 2011, quer para o grau de con-
sultor, quer para o ingresso hospita-
lar, algo que tem prejudicado a espe-
cialidade: “Isto faz com que as ideias 
fiquem paradas. Uma delas tem a ver 
com a situação que vivemos atual-
mente, de carência nos hospitais, que 

“Há uma 
descaracterização 
progressiva 
do processo de 
avaliação do 
internato”
Alberto Midões



os mínimos de desempenho dos ser-
viços, é algo que deve ser elogiado. 
Defendendo que a contratualização 
“faz todo o sentido e é necessária”. 
A especialista em MGF referiu que, 
historicamente, “pratica-se melhor 
saúde com este conceito”. No entanto, 
a dirigente deixou um reparo sobre 
o número elevado de indicadores na 
contratualização: “Muitos destes in-
dicadores carecem de uma funda-

mentação científica e é 
discutível até que ponto 
o cumprimento de resul-
tados naqueles indica-
dores reflete realmente 
uma melhor qualidade da 
prestação dos cuidados de 
saúde.”
António Pereira, vice-
-presidente da Associa-
ção Portuguesa de Me-
dicina Geral e Familiar 
(APMGF), ressalvou que 
o avanço tecnológico foi 
importante para o avanço 
do conceito de contra-
tualização, mas que esta 
pode ser melhorada e tra-
balhada noutros moldes, 
em benefício dos profis-
sionais de saúde. “Temos 
um sistema informático 
muito baseado nos nos-
sos registos e que não 
facilita a nossa prática 
médica. Queremos que 
a contratualização seja 
mais completa, com mais 
informação, mas que não 
nos retire tempo à nossa 
consulta e que nos obri-
gue a fazer mais registos 
e tarefas”, explicou. Por 
fim, Raquel Braga, mé-
dica de família da USF 
de Lagoa, da Unidade 
Local de Saúde de Ma-
tosinhos, destacou que 
Portugal “é o país com os 
melhores resultados na 
União Europeia na dimi-
nuição de hospitalização 
evitável e de diminuição 
de mortalidade evitável 
em doenças geridas nos 
cuidados de saúde primá-

rios”. Uma estatística que deve ser re-
levada, numa altura em que se critica 
tanto o valor do Serviço Nacional de 
Saúde. “Isto é prova do valor de uma 
rede de cuidados de saúde primários 
muito diferenciada e que tem que ser 
acarinhada”, indicou. n
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n 22 DE NOVEMBRO

Medicina Geral e 
Familiar
A terceira sessão do ciclo de confe-
rências “Encontros no Norte” teve 
também palco no Salão Nobre da 
SRNOM e foi dedicada aos médi-
cos de Medicina Geral e Familiar. 
A sessão contou com a participa-
ção da direção do Colégio de Es-
pecialidade de Medicina Geral e 
Familiar da Ordem dos Médicos, 
representada por Paulo Santos e 
Joana Sereno da Silva, bem como 
de António Pereira e Ana Raquel 
Braga. 

CONTRATUALIZAÇÃO DOS CSP
A contratualização dos Cuidados 
de Saúde Primários foi o tema lan-
çado para debate, numa discussão 
sobre o que está bem, o que não 
está bem e o que se pode melhorar 
neste conceito. Paulo Santos come-
çou a sua intervenção afirmando 
que a especialidade de Medicina 
Geral e Familiar “enfrenta vários 
desafios” e que o tema da contra-
tualização surge “numa altura crí-
tica”, em que ficaram “consultas 
e diagnósticos por fazer e doen-
tes que ficaram por tratar”. Neste 
sentido, o presidente do Colégio de 
Medicina Geral e Familiar revelou 
que ainda não existia uma con-
tratualização para 2021 e que esta 
não pode ser vista como uma mera 
“lista de tarefas”. “Precisamos de 
mudar de rumo. Temos de pen-
sar a contratualização como uma 
forma de olhar para a nossa assis-
tência e prática. Temos de perce-
ber o que temos que fazer e avaliar 
a forma como poderemos chegar 
a esses objetivos. Se conseguir-
mos pensar a contratualização desta 
forma, isto vai ser um investimento 
interessante para o nosso dia-a-dia e 
para a nossa forma de trabalhar”, ex-
plicou Paulo Pereira, garantindo que 
o foco de atenção dos profissionais 
de Medicina Geral e Familiar conti-
nuará sempre a ser o doente.
Noutra perspetiva de análise, Joana 
Sereno da Silva referiu que a con-
tratualização, no sentido de definir 



numa iniciativa com o objetivo de 
sensibilizar os cidadãos e alertar os 
profissionais de saúde para a impor-
tância da denúncia. Apesar de todas 
as evidências e casos que chegam a 
público, existem ainda muitas situa-
ções que não são denunciadas. E não 
são apenas médicos e enfermeiros os 
alvos da violência. O problema afeta 
também os assistentes técnicos, os as-
sistentes operacionais, os técnicos de 
diagnóstico e terapêutica e os assis-
tentes sociais. As formas de violência 
mais comuns são a agressão verbal, 
as injúrias e as ameças que repre-
sentam mais de 60% das denúncias. 
Seguem-se a violência física (13%), a 
violência patrimonial e “alguns casos 
de assédio”.

ALERTA EM TRÊS FRENTES 
A manhã do dia 13 de outubro foi re-
servada para uma ação de sensibi-
lização, que contou com o apoio do 
Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM) e teve 

O Conselho Sub-Regional de 
Braga da Ordem dos Médicos 
e o Núcleo de Estudantes de 
Medicina da Universidade do 
Minho promoveram uma ação de 
sensibilização sobre a violência 
contra os profissionais de saúde. 
“Respeito por quem protege” 
foi o mote desta iniciativa, que 
decorreu no dia 13 de outubro 
de 2021, no Hospital de Braga 
e na Escola de Medicina da 
Universidade do Minho e contou 
com o apoio do CRNOM. 

BRAGA :: CAMPANHA  
DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 
VIOLÊNCIA CONTRA OS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A violência contra profissio-
nais de saúde no local de 
trabalho tem-se tornado um 

problema generalizado e muito fre-
quente, não só em Portugal como em 
todo o Mundo. Corresponde a uma 
disfunção grave do sistema de saúde 
e, como tal, deve ser combatida. No 
Serviço Nacional de Saúde trabalham 
cerca de 140 mil profissionais que, es-
tima-se, produzem anualmente 60 
milhões de interações com os uten-
tes. Em 2021 foram registados 825 
episódios no sistema de notificações 
de violência contra os profissionais 
de saúde que existe há vários anos no 
SNS. Ou seja, em pleno ano de pan-
demia foram agredidos diariamente 
dois profissionais de saúde. 
Face a esta problemática, que “tem 
aumentado substancialmente”, a Or-
dem dos Médicos não poderia ficar 
indiferente. Nesse sentido, o Conse-
lho Sub-Regional de Braga e o Nú-
cleo de Estudantes de Medicina da 
Universidade do Minho uniram-se 
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Conselho Sub-Regional de Braga  
da Ordem dos Médicos



lugar no Hospital de Braga. André 
Santos Luís, presidente do Conselho 
Sub-Regional de Braga, coordenou a 
entrega de folhetos alusivos ao tema 
aos utentes da instituição e pins aos 
profissionais de saúde, para que se 
juntassem a esta causa. Alguns ele-
mentos do NEMUM (Núcleo de Es-
tudantes de Medicina da Universi-
dade do Minho), liderado por Marisa 
Coelho, participaram na iniciativa de 
forma ativa, envolvendo os “futuros 
médicos” no relacionamento com os 
doentes. “Hoje estamos aqui a dar um 
alerta em três frentes: junto dos pro-
fissionais de saúde, que devem notifi-

car e denunciar estas 
situações; junto da 
população, alertando 
para o facto de es-
tes comportamentos 
não serem aceitáveis 
numa sociedade ci-
vilizada como aquela 
em que vivemos; e 
ainda junto da tutela 
e das estruturas que 
nos governam, para 
que identifiquem e 
percebam quais são 
as disfuncionalidades 
do sistema que levam 
a estes episódios”, es-
clareceu André San-
tos Luís. 
Já na parte da tarde, 
foi a vez da Escola de 
Medicina da Univer-
sidade do Minho rece-
beu uma conferência 
sob o mesmo mote, 
dividida em três ses-
sões temáticas: “Vio-
lência contra profis-
sionais de Saúde em 
Portugal, “Como agir 
perante uma situa-
ção de violência con-
tra um profissional de 
saúde?” e “A perspe-
tiva jurídica da violên-
cia contra os profissio-
nais de saúde”.

CONSELHOS  
AOS MÉDICOS 
Dalila Veiga, presi-

dente do Conselho Sub-Regional do 
Porto da Ordem dos Médicos, foi a 
primeira oradora e alertou para o 
facto de esta ser “uma realidade cada 
vez mais frequente”. Apesar de não 
ser um problema novo, ainda “não se 
conhece bem a sua dimensão” porque 
muitos casos não são reportados. “É 
importante refletir que a violência 
contra um profissional de saúde des-
trói, por completo, a relação médico-
-doente. É uma relação que se espera 
de confiança e se existe um episódio 
de violência, essa relação está absolu-
tamente condenada, e o nosso exercí-
cio normal de Medicina, que deve ser 
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feito num clima livre de qualquer tipo 
de coação, não pode ser feito nessas 
condições. Portanto, é absolutamente 
necessário assegurar um ambiente 
em que os profissionais de saúde 
exerçam as suas funções sem este 
tipo de ameaças”, alertou. 
Como representante do Gabinete Na-
cional de Apoio ao Médico da Ordem 
dos Médicos, Dalila Veiga explicou 
como este funciona e como os profis-
sionais devem reportar situações de 
violência e burnout. Reconhecendo 
que ainda temos “um longo caminho 
a percorrer”, a presidente do Conse-
lho Sub-Regional do Porto sublinhou 
que o “capital humano” é o grande pi-
lar do SNS e que, naturalmente, tem 
de ser defendido. 
O psicólogo e professor da Universi-
dade do Minho, Pedro Teixeira, par-
tilhou uma reflexão sobre a importân-
cia de “prestar apoio psicológico aos 
profissionais perante estas situações”. 
Para o convidado, o primeiro passo 
para compreender um problema é 
perceber a sua dimensão. Recupe-
rar a “humanização dos cuidados de 
saúde”, transformar os sistemas de 
saúde, “onde deve imperar a aprendi-
zagem”, e manter uma “comunicação 
eficaz” foram algumas ideias subli-
nhadas durante esta intervenção. 
Para encerrar a sessão, Inês Folha-
dela, consultora jurídica da SRNOM, 
trouxe a debate a “perspetiva legal 
e os mecanismos de que os médi-
cos dispõem para atuar em caso de 
violência”. 
“Importa que cada episódio de vio-
lência seja abordado como um acon-
tecimento de elevada importância, 
devendo ser analisado segundo uma 
metodologia previamente definida e 
conduzir a medidas que minimizem 
as consequências da violência e previ-
nam episódios futuros, atuando sobre 
as causas”, podia ler-se na informa-
ção partilhada no âmbito da campa-
nha. Mais, deve ser criado nas insti-
tuições “um ambiente de erradicação 
do problema e de apoio e suporte às 
vítimas de violência. Assim, qualquer 
episódio de violência deve ser regis-
tado, ter uma avaliação aprofundada 
e levar à tomada das medidas consi-
deradas necessárias”. n



‘Ser Bom 
Médico e 
Boa Pessoa’

“Ser Bom Médico 
e Boa Pessoa” deu 
nome à conferência 
proferida por 
António Araújo no 
passado dia 11 de 
novembro. Como 
forma de assinalar 
a receção aos 
médicos internos, 
o Conselho Sub-
Regional de Viana 
do Castelo da 
Ordem dos Médicos 
promoveu este 
encontro informal 
em que esteve 
em destaque a 
importância de uma 
visão humanista da 
Medicina. 

COMPETÊNCIA E 
HUMANISMO EM 
MEDICINA

“O facto de se ser 
médico não signi-

fica que se seja boa pes-
soa. Tal como o facto de 
se ser boa pessoa não 
significa que se seja bom 
médico”. Contudo, “a sim-
ples preocupação de cada 
um de nós em ser bom já 
nos transforma em boas 
pessoas”. Foi com esta 
reflexão que Nelson Ro-
drigues, presidente do 
Conselho Sub-Regional 
de Viana do Castelo, in-
troduziu o tema da con-
ferência agendada para 
o dia 11 de novembro, 
numa iniciativa que mar-
cou a receção aos médi-
cos internos de Formação 
Geral e Específica.
Nelson Rodrigues co-
meçou por dar as boas-

-vindas aos jovens médicos e aos 
membros do Conselho Sub-Regio-
nal presentes, entre eles Jorge Veiga 
Torres, Alberto Midões, Lígia Sá, 
Rui Escaleira e Edgar Torre. “Como 
médicos, cuidamos do ser humano, e 
tudo o que tenha que ver com o ser 
humano interessa-nos. Quando nós 
conhecemos verdadeiramente toda 
a dimensão do ser humano, com-
preendemos e articulamos melhor o 
discurso com as pessoas. Se nós tiver-
mos esse cuidado e soubermos quais 
são as suas preocupações, compreen-
demos melhor a doença”, completou, 
ao explicar o contexto da iniciativa. 

BOM MÉDICO OU BOM TÉCNICO?
Como orador principal, António 
Araújo partilhou uma reflexão so-
bre a relação das duas facetas: ser 
bom médico e boa pessoa. Mas antes 
disso, explorou as competências es-
senciais para se exercer a profissão, 
desde a capacidade técnica e conhe-
cimento científico, às competências 
de ensino, investigação e também 
de gestão. “No entanto, é isto que faz 
um bom médico? A resposta é não. 
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Todo este conhecimento faz 
de vocês bons técnicos, que 
não é o mesmo que ser bom 
médico. Todos nós conhece-
mos exemplos de grandes 
profissionais que são exce-
lentes técnicos, mas que não 
são bons médicos. Porque 
para exercemos boa Medi-
cina temos que juntar aqui 
a questão da humanidade, 
a questão da relação médi-
co-doente. E é, sobretudo, 
na relação médico-doente que se vai 
tornar o técnico num bom médico”, 
esclareceu o presidente do CRNOM. 
Ouvir os doentes, estabelecer uma re-
lação de empatia e confiança, ser ca-
paz de compreender as suas queixas 
são, para António Araújo, particulari-
dades que definem um “bom médico”. 
Face aos tempos de incerteza em que 
vivemos na área da saúde, o presi-

dente do CRNOM recomendou aos 
jovens médicos que escolham a espe-
cialidade “com o coração” ao invés de 
“pensar apenas nas saídas profissio-
nais ou no dinheiro auferido”. “Aquilo 
que escolherem hoje vão fazer, em 
princípio, para o resto da vossa vida 

profissional. Portanto, 
é bom que escolham 
algo que gostem de 
fazer, não porque tem 
mais saídas profis-
sionais, mas porque 
é aquilo que gostam 
realmente. Só assim 
se vão sentir reali-
zados e ter sucesso, 
independentemente 
da especialidade”, 
acrescentou. 

BOAS PESSOAS
Sem esquecer o se-
gundo tópico da con-
ferência, o orador foi 
muito sucinto: “Cla-
ramente é preciso 
ser boa pessoa para 
se ser bom médico 
nos tempos que cor-
rem”. Neste sentido, 
António Araújo foi 
mais longe e abordou 
as principais neces-
sidades do Serviço 
Nacional de Saúde. 
“ Vivemos  temp os 
tão difíceis que real-
mente temos de ser 
boas pessoas. Nós 
atravessamos um pe-
ríodo de pandemia 
praticamente sem li-
derança nenhuma, 
em termos de tutela. 
No SNS, hoje, não há 
liderança. Não ha-

vendo liderança, não há estratégia, 
porque uma coisa implica a outra. 
Por muito que nos digam que querem 
salvaguardar o SNS, torná-lo mais 
robusto, o que é facto é que o SNS se 
tem vindo a degradar progressiva-
mente. Quer em termos de estrutura 
e equipamento, quer de planos e pro-
jetos de realização profissional dos 
seus profissionais de saúde, que aca-

bam por sair para o setor privado ou 
estrangeiro”, lamentou. 
Durante o seu discurso, o presidente 
do CRNOM elogiou a capacidade de 
resiliência dos profissionais de saúde 
face a todas as adversidades do SNS. 
“Além de resilientes, temos sido, so-
bretudo, boas pessoas. A ideia é haver 
um sentido de abnegação, um sentido 
de amor ao próximo, um dever de 
responsabilidade social que nos faz 
aguentar estas dificuldades e que nos 
faz ficar e lutar pelo SNS”. Em jeito 
de conclusão, António Araújo defen-
deu a realização profissional e deixou 
uma mensagem de esperança. “Para 
se ser bom médico não é preciso ser 
boa pessoa, para se ser boa pessoa 
não é preciso ser bom médico, mas, 
no fundo, as duas facetas estão inter-
ligadas. E é uma pena quando muitas 
vezes vemos colegas que querem ser 
apenas bons técnicos, porque ser mé-
dico é a melhor profissão do mundo. 
É aquela que vos dá acesso a tratar 
pessoas, que vos dá a possibilidade de 
minorar o sofrimento do próximo. 

HUMANISMO
O debate estendeu-se à plateia e Nel-
son Rodrigues aproveitou a oportuni-
dade para declarar que “a Medicina 
e os médicos representam o huma-
nismo em ação”. Alguns dos médicos 
presentes lamentaram a “falta de li-
derança e sabedoria” por parte dos di-
rigentes e partilharam exemplos vivi-
dos no seu dia-a-dia e serviços. Como 
reação à conferência proferida por 
António Araújo, sublinharam a im-
portância da relação médico-doente, 
bem como do “conhecimento, con-
fiança e capacidade de compreender 
o sofrimento do doente de forma em-
pática”. “Na minha opinião, o médico 
deve ser um filantropo, deve gostar da 
humanidade. Podemos ser bons téc-
nicos, mas os doentes não sentirem 
confiança em nós. Quando alguém 
escolhe ir para Medicina, a primeira 
coisa que tem que assumir é que gosta 
do ser humano, para assim poder tra-
tá-lo”, concluiu Rui Escaleira, vogal 
do Conselho Sub-Regional de Viana 
do Castelo. n
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“Faculdades de Medicina e o Futuro dos Jovens Médicos”, 
foi o tema de mais um Ciclo de Conferências “O Norte da 
Saúde”. A iniciativa, organizada pelo CRNOM, levantou 
as necessidades que a formação médica terá de enfrentar 
num futuro próximo, com as escolas médicas a debaterem 
quais as soluções a implementar para manter a excelência 
da formação na área da Medicina.

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign

24.NOV.2021 
CICLO DE 
CONFERÊNCIAS
“O NORTE DA 
SAÚDE”

4.ª EDIÇÃO DO CICLO ESTREOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MÉDICAS DO 
PORTO (FMUP E ICBAS) E AS RESPETIVAS 
ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES

No dia 24 de novembro, data 
em que a Ordem dos Médicos 
comemorou 83 anos de exis-

tência, a Sala Braga do Centro de Cul-
tura e Congressos da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos (SR-
NOM) foi palco da conferência «Fa-
culdades de Medicina e o Futuro dos 
Jovens Médicos». Inserido no Ciclo de 
Conferências “O Norte da Saúde”, o  
evento juntou o Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), 
com Alberto Caldas Afonso a repre-
sentar esta escola médica, a Associa-
ção de Estudantes da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
(AEFMUP) e a Associação de Estu-
dantes do ICBAS (AEICBAS), atra-
vés de Henrique Moreira e Francisca 
Moutinho, respetivamente.

NOVAS PERSPETIVAS NO  
ENSINO MÉDICO
Na intervenção de abertura, António 
Araújo, presidente do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médi-
cos (CRNOM), relembrou que o Ciclo 
de Conferências “O Norte da Saúde” 
teve início há três anos, tendo passado 

Faculdades de 
Medicina e o Futuro 
dos Jovens Médicos
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década. Revelando que o país pode vir 
a duplicar o número de escolas médi-
cas, o presidente da AEFMUP deixou 
algumas reservas sobre se essa deci-
são irá melhorar a qualidade do en-
sino médico: “Tenho quase a certeza 
de que não vamos duplicar o número 
de docentes, doutorados e infraestru-
turas. Essas novas escolas médicas 
estão a parasitar os nossos docentes 
e estruturas”.
No final da conferência, que contou 
também com a presença de Dalila 
Veiga, presidente do Conselho Sub-
-Regional do Porto da Ordem dos 
Médicos, e Hélio Alves, vogal do CR-
NOM, António Araújo deixou uma 
mensagem aos jovens estudantes, 
aconselhando-os a participarem, de 
forma ativa, neste tipo de iniciativas: 
“Conto convosco para estarem mais 
vezes cá presentes. Vocês são o futuro, 
e talvez estejamos aqui a ver os pró-
ximos dirigentes da Ordem dos Mé-
dicos. Como tal, queremos que vocês 
estejam connosco”. n

“Mais do 
que pensar 
numa forma 
de canalizar 
este excesso 
de recém-
formados para 
o exercício 
clínico, é 
preciso 
começar a 
pensar e 
perspetivar 
outras opções e 
vertentes”
Francisca Moutinho

“Novas escolas 
médicas estão 
a parasitar os 
nossos docentes 
e estruturas”
Henrique Moreira

por vários distritos 
do Norte de Portugal, 
onde foram debatidas 
temáticas diversas, da 
área dos cuidados de 
saúde primários aos 
cuidados hospitalares. 
Ao mesmo tempo, An-
tónio Araújo explicou 
que esta sessão teve 
como propósito colocar 
as escolas médicas a 
debater o estado atual 
do ensino médico, bem 
como discutir qual o 
caminho que as mes-
mas terão de fazer no 
futuro para acomodar 
os futuros estudantes.
Começando a sua in-
tervenção a elogiar a 
“dedicação e sentido 
de missão” dos profis-
sionais médicos, Al-
berto Caldas Afonso 
revelou que uma das 
preocupações da pro-
fissão era “passar um 

testemunho em condições melhores 
que aquele que recebemos”. Nesse as-
peto, o diretor do Mestrado Integrado 
em Medicina do ICBAS garantiu que 
o primeiro passo para assegurar esse 
objetivo passava por “transmitir a im-
portância dos valores de um médico 
aos futuros profissionais”. “A saúde 
dos portugueses será aquilo que for 
a capacidade do desempenho desses 
futuros profissionais e do seu papel 
na sociedade”, explicou. Referindo 
que o ICBAS tem como preocupação 
perceber qual é o papel do médico na 
sociedade e aquilo que ela espera dos 
profissionais de saúde, Caldas Afonso 
defendeu que os médicos precisam 
de estar mais presentes nos centros 
de decisão, sugerindo que se deve dar 
aos estudantes conhecimentos de ou-
tras áreas: “Se lhes dermos algumas 
ferramentas de gestão, uma unidade 
que tenha um médico a exercer essa 
responsabilidade, o desempenho da 
instituição, em termos de eficácia, 
será diferente para melhor do que 
feito por alguém que tenha apenas 
uma formação em gestão”, acrescen-
tou o também vogal do CRNOM. 

Corroborando o pa-
-recer de Alberto 
Caldas  Afonso, 
Francisca Mouti-
nho considerou ser 
necessário que os 
estudantes tenham 
um “espírito mais 
empreendedor”, sendo fulcral que 
as escolas médicas deem a possibili-
dade aos estudantes de “escolherem o 
seu caminho”. A presidente da AEI-
CBAS indicou que a inovação pedagó-
gica não se vê apenas na digitalização 
do ensino e que é preciso preparar os 
estudantes para crescerem dentro das 
escolas médicas, seja na Medicina ou 
em outras áreas, numa perspetiva de 
aproximação à sociedade. “Mais do 
que pensar numa forma de canalizar 
este excesso de recém-formados para 
o exercício clínico, é preciso começar 
a pensar e perspetivar outras opções 
e vertentes”, ressalvou. 

NOVAS ESCOLAS DE MEDICINA
Henrique Moreira lançou para debate 
o aparecimento de novas faculdades 
de Medicina em Portugal na próxima 
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CRNOM DEIXARÁ HERANÇA 
DE ESTABILIDADE FINANCEIRA 
E ORGANIZATIVA

Assembleia 
Regional

A reunião da Assembleia 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
realizada no passado 
dia 15 de novembro de 
2021 ficou marcada pela 
apresentação do Plano de 
Atividades e Orçamento 
para 2022. O CRNOM 
reiterou o seu desejo de 
“voltar à normalidade” 
e destacou dois grandes 
acontecimentos da 
agenda para este ano: as 
eleições para o Conselho 
Regional e o Congresso 
Nacional da Ordem dos 
Médicos, que estará de 
volta ao Norte do país.

ÚLTIMO 
EXERCÍCIO 
DESTE 
CONSELHO 
REGIONAL

Ao abrigo do artigo 
154º do Estatuto 
d a  O rde m  dos 

Médicos, foi convocada a 
Assembleia Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos para o dia 15 de no-
vembro de 2021, no Salão 
Nobre da SRNOM. Pedro 
Teixeira Bastos, presidente 
da Mesa da Assembleia 
Regional, inaugurou a ses-
são e passou a palavra a 
Joana Monteiro, secretária 
do mesmo órgão, que leu 
a Ata da Assembleia Re-
gional Ordinária de 26 de 

abril de 2021, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Passou-se depois ao se-
gundo ponto da Ordem de Trabalhos, 
a discussão e votação do Plano de 
Atividades e Orçamento do Conselho 
Regional, para o ano de 2022.

ELEIÇÕES E CONGRESSO EM 2022
António Araújo iniciou a sua inter-
venção com uma mensagem de espe-
rança para os meses que se seguem. 
“Esperamos que o ano de 2022 seja 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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Araújo anunciou “dois 
grandes acontecimentos 
que estão englobados e 
orçamentados em con-
formidade”: as eleições 
para o triénio 2023-2025, 
do Conselho Regional do 
Norte, no final do ano, e 
a realização do 24º Con-
gresso Nacional da Or-
dem dos Médicos, que 
está de regresso ao Norte 
do país. Em termos de in-
fraestruturas, o CRNOM 
tem previsto remodelar 
alguns espaços funcio-
nais, como as casas de 
banho e o restaurante 
da SRNOM para melhor 
servir os seus associados. 

AMBIÇÃO PARA  
FAZER MAIS
Mas esta ambição de 
uma melhoria constante 
não fica por aqui. A preo-
cupação com a sustenta-
bilidade ambiental conti-
nua a ser uma prioridade 
para o CRNOM que tem 
procurado adotar as so-
luções mais amigas do 
ambiente, como a mo-
bilidade elétrica, opção 
que, nesta área, assume 
uma importância cada 
vez maior. Nesse sentido, 
encontra-se também a 
preparar a instalação de 
uma solução de smart 
charging para carros elé-
tricos nas instalações 
da SRNOM. Trata-se de 
uma medida cuja im-
plementação vem na se-
quência de uma parceria 

estabelecida com o Entreposto Rótor 
(concessionário Nissan), no início de 
2021 (ver nortemédico 84, página 44), 
e que permitirá que todos os médicos 
que frequentem a SRNOM tenham 
a oportunidade de fazerem aí o car-
regamento da sua viatura elétrica ou 
híbrida, com toda a comodidade. 
Ainda sobre as instalações da SR-
NOM, mais do que um destino para 
tratar de assuntos administrativos, 

para trabalho, ou para acolher reu-
niões e eventos científicos, o CRNOM 
pretende que seja sobretudo um es-
paço de convívio social, cada vez mais 
atrativo para os médicos. Assim, con-
tinua a fazer parte do compromisso 
do CRNOM dedicar uma especial 
atenção à manutenção e renovação de 
infraestruturas, nomeadamente as do 
edifício sede, através de intervenções 
que tem sido feitas com o máximo 
cuidado, atentos à preservação da sua 
traça original.
Mas depois da renovação de alguns 
espaços comuns, como o restaurante 
e o bar, o próximo passo será apostar 
cada vez mais na manutenção dos 
espaços destinados à prática de ativi-
dade física e ao lazer, como o ginásio, 
os campos de ténis e a piscina,  procu-
rando criar as condições para que os 
médicos se sintam cada vez melhor e 
mais atraídos a esta que é também “a 
sua casa”.

LEGADO DE ESTABILIDADE
Depois de analisar a documentação 
contabilística e proceder às verifica-
ções que considerou pertinentes, o 
Conselho Fiscal apreciou e deu o seu 
parecer positivo relativamente à apro-
vaçao do Plano de Atividades e Orça-
mento para o ano de 2022. O parecer 
deste órgão foi transmitido por Pedro 
Teixeira Bastos e contou ainda com a 
intervenção habitual de Edgar Lopes. 
“Esta é a última vez em que vamos 
examinar a proposta de Plano e Or-
çamento, em que os resultados deste 
ano serão ainda consequência do 
nosso trabalho. Durante este período, 
vamos pensar no futuro, encontrar 
soluções que garantam estabilidade e 
a repercussão desta herança que este 
Conselho Regional deixa para os pró-
ximos: uma estabilidade financeira 
e organizativa, que inclui a renova-
ção de equipamentos. Sabemos que 
deixamos um equilíbrio financeiro, 
bem como a renovação, atualização 
e manutenção da Ordem enquanto 
instituição de impacto, atração e cria-
ção de valor intelectual”, sublinhou o 
dirigente da SRNOM. A Assembleia 
terminou com a votação do Plano de 
Atividades, que foi aprovado por una-
nimidade. n

menos atípico que o anterior. Pre-
tendemos manter todas as ativida-
des programadas e voltar ao “novo 
normal”, se a pandemia assim per-
mitir. Se possível, iremos ter de volta 
os ciclos de cinema e jazz, as confe-
rências e outros eventos culturais 
que marcam o nosso calendário”, 
adiantou o presidente do CRNOM. 
Ao apresentar o Plano de Ativida-
des e Orçamento para 2022, António 
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Assembleia de 
Representantes 
da Ordem dos 
Médicos
Críticas ao projeto de Lei que visa 
introduzir alterações ao regime 
jurídico das associações públicas 
profissionaisa

1ª REUNIÃO :: 2 DE 
NOVEMBRO 
Através de videocon-
ferência, a partir do 
Salão Nobre da Casa 
do Médico, na manhã 
de 2 de novembro a 
Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) 
ligou-se às secções 
regionais do Centro 
e Sul para mais uma 
reunião da Assem-
bleia de Represen-
tantes da Ordem dos 
Médicos, num encon-
tro dirigido por Al-
fredo Loureiro, pre-
sidente da Mesa da 
Assembleia. A partir 
de Coimbra esteve 
Mónica Vasconce-
los, vice-presidente, 
em representação 
da região Centro, e 
em Lisboa, na sede 
da região Sul, Maria 
Manuel Deveza, se-
cretária deste órgão. 
Ao todo, contaram-se 
67 participantes.

A reunião iniciou-se com um pedido 
de alteração da Ordem de Trabalhos 
– passagem do ponto 7 (Informações 
e outros assuntos de interesse para a 
Classe) para ponto 2 – o que foi rejei-
tado por maioria. Seguiu-se a votação 
da ata da Assembleia de Represen-
tantes de 28 de abril de 2021, a qual 
foi aprovada com 56 votos a favor.

n Novas Competências e Secções de 
Subespecialidades 
O 2.º ponto da Ordem de Trabalhos 
dizia respeito à discussão e aprovação 
da criação da Secção da Subespecia-
lidade de Endocrinologia Pediátrica. 
Após várias intervenções, Alfredo 
Loureiro referiu a existência de um 
compromisso por parte dos presiden-
tes dos Colégios de Endocrinologia e 
Pediatria “de consensualizar esta su-
bespecialidade pediátrica”, uma vez 
que viria combater “uma lacuna ób-
via dos hospitais”. Colocado o assunto 
à votação, a Assembleia aprovou a 

No último 
trimestre de 2021, 
a Assembleia de 
Representantes da 
Ordem dos Médicos 
reuniu em duas 
ocasiões, a 2 de 
novembro e 14 de 
dezembro, através 
de videoconferência 
a partir das sedes 
regionais do Norte, 
Centro e Sul. 
Entre reflexões 
sobre novas 
subespecialidades 
e plano de ação para 
2022, o bastonário 
Miguel Guimarães 
deixou a garantia 
que a Ordem dos 
Médicos “continuará 
a defender os 
interesses dos 
médicos”, tanto no 
Serviço Nacional de 
Saúde como no setor 
privado.
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2ª REUNIÃO :: 14 DE DEZEMBRO 
Em 14 de dezembro realizou-se nova 
reunião da Assembleia de Repre-
sentantes da Ordem dos Médicos, 
igualmente presidida por Alfredo 
Loureiro, com Mónica Vasconcelos 
(a partir de Coimbra) e Maria Ma-
nuel Deveza (a partir de Lisboa) a 
completarem a Mesa. No total, a ses-
são contou com 62 participantes. Al-
fredo Loureiro iniciou a reunião com 
a aprovação da ata da Assembleia de 
Representantes de 2 de novembro de 
2021. Após algumas alterações, a As-
sembleia deliberou a aprovação da ata 
com 44 votos a favor. 

criação dessa subespecialidade com 
50 votos a favor. Idêntica aprovação, 
desta feita com 59 votos a favor, teve 
a criação do Colégio da Competência 
em Nutrição Clínica (ponto 3 da Or-
dem de Trabalhos).
Seguiu-se a discussão de uma pro-
posta de alteração ao Estatuto da 
Ordem dos Médicos, mais concreta-
mente, do artigo 12.º, sobre a duração 
dos mandatos, a qual foi reprovada, 
com 55 votos contra.

n Dalila Veiga nomeada para o 
Conselho Nacional
No ponto 5 foi discutida a nomeação 
de um membro suplente proposto 
pelo Bastonário para o Conselho Na-
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 AR [2 novembro] 

Ordem de Trabalhos: 

1.  Aprovação da ata da Assembleia de 
Representantes de 28 de abril de 2021;

2.  Discussão e aprovação da criação 
da Secção da Subespecialidade de 
Endocrinologia Pediátrica;

3.  Discussão e aprovação da criação do 
Colégio da Competência em Nutrição 
Clínica;

4.  Discussão e aprovação da proposta de 
alteração aos Estatutos da Ordem dos 
Médicos;

5.  Nomeação de um membro suplente 
proposto pelo Bastonário para o 
Conselho Nacional (artigo 52.º, n.º 1 do 
Estatuto da Ordem dos Médicos);

6.  Discussão e aprovação da criação 
da Secção da Subespecialidade de 
Pneumologia Pediátrica;

7.  Informações e outros assuntos de 
interesse para a Classe.

 AR [14 dezembro] 

Ordem de Trabalhos: 

1.  Aprovação da ata da Assembleia de 
Representantes de 02 de novembro de 
2021;

2. Orçamento para 2022:

  a) Orçamento Fundo de Solidariedade 
Social.

 b) Orçamento Conselho Nacional.

 c) Orçamento Ordem dos Médicos.

3.  Proposta de plano de ação para 2022.

4.  Informações e outros assuntos de 
interesse para a Classe.

cional, de acordo com o ar-
tigo 52.º, n.º 1 do Estatuto 
da Ordem dos Médicos. 
Miguel Guimarães propôs 
o nome de Dalila Veiga, 
presidente do Conselho 
Sub-Regional do Porto da 
Ordem dos Médicos, expli-
cando as razões para esta 
escolha. A nomeação foi 
aprovada com 66 votos a 
favor, tendo merecido vá-
rias intervenções elogiosas 
por parte de membros da 
Assembleia.
Por fim, o ponto 6 dizia res-
peito à criação da Secção da 
Subespecialidade de Pneu-
mologia Pediátrica, a qual 
foi aprovada pela Assem-
bleia com 46 votos a favor.

n Alterações ao regime 
jurídico das Ordens 
Profissionais: Ordens unidas 
contra proposta do governo
No sétimo e último ponto 
da Ordem de Trabalhos 
(Informações e outros as-
suntos de interesse para a 
Classe), foram discutidos 
alguns assuntos que esta-
vam na ordem do dia, como 
a questão da demissão em 
bloco das direções em vá-
rios hospitais do país, o es-
tado do Serviço Nacional 
de Saúde, o ataque às asso-
ciações profissionais e, em 

particular, foi feito o ponto de situação 
relativamente à alteração do regime 
jurídico das Ordens Profissionais. O 
bastonário tomou a palavra e lembrou 
que a Ordem dos Médicos “foi das pri-
meiras Ordens a tomar uma posição 
sobre esta matéria”, deixando crí-
ticas ao projeto de Lei em causa. “O 
Governo queria governamentalizar e 
controlar uma Ordem que é indepen-
dente, uma Ordem que não deve nada 
ao Estado, uma Ordem cuja existên-
cia depende das quotas dos médicos 
e não dos dinheiros públicos, ao con-
trário do Estado”, sublinhou Miguel 
Guimarães, acrescentando que, de 
uma forma global, “as Ordens estão 
todas de acordo sobre esta matéria”.



Representantes, elogiando 
o colega pela “análise mi-
nuciosa” do plano de ativi-
dades, tendo indicado que, 
de uma forma geral, os mes-
mos foram incorporados 
no plano de ação. Entre os 
vários pontos discutidos, o 
bastonário deu destaque às 
questões da defesa do SNS 
e das carreiras médicas. Co-
meçando por falar do SNS 
como “grande prestador de 
cuidados de saúde, público, 
solidário, universal, gratuito 
e de qualidade”, Miguel Gui-
marães salientou que a Or-
dem dos Médicos “luta para 
que a classe médica tenha 
melhores condições de tra-
balho”, não só na função 
pública, mas também no se-
tor privado e social. “Preo-
cupamo-nos com todos os 
médicos. Para a Ordem, é 
importante que a qualidade 
da Medicina seja respeitada 
e que os médicos estejam 
bem preparados, tanto no 
setor público como no setor 
privado.”, realçou, acres-
centando que se deve asse-
gurar “a todos os médicos 
licenciados a entrada numa 

especialidade, combatendo a existên-
cia de médicos indiferenciados”. Em 
relação às carreiras médicas, Miguel 
Guimarães defendeu que é necessá-
rio dar resposta às necessidades dos 
médicos, independentemente do se-
tor em que exercem a profissão. “Os 
médicos que trabalham no setor pri-
vado querem fazer concursos, que-

rem progredir na carreira e, neste 
momento, não o podem fazer. Não é 
por um médico trabalhar no setor pri-
vado que não tem direito a uma dife-
renciação técnico-profissional. A vi-
são ampla que nós, dentro da Ordem, 
temos destes problemas é que marca 
a diferença”, comentou. Após um pe-
ríodo de discussão, com Miguel Gui-
marães a esclarecer alguns pontos do 
documento, a proposta de plano de 
ação para 2022 foi colocada a votação 
e aprovada com 61 votos a favor.

n Orçamentos para 2022
Seguiu-se a discussão dos orçamen-
tos para 2022, referentes ao Fundo 
de Solidariedade Social, ao Conse-
lho Nacional e à Ordem dos Médicos. 
Susana Vargas, tesoureira nacional, 
prestou informações à Assembleia 
sobre os documentos apresentados, 
os quais foram depois colocados à vo-
tação, tendo a Assembleia deliberado 
a aprovação do orçamento do Fundo 
de Solidariedade com 56 votos a fa-
vor; do Conselho Nacional com 56 vo-
tos a favor; e da Ordem dos Médicos 
com 55 votos a favor. Após a votação, 
o presidente da Mesa da Assembleia, 
Alfredo Loureiro, elogiou Susana 
Vargas pela “competência com que 
tem elaborado e apresentado as vá-
rias contas e orçamentos da Ordem”.

n Moção de repúdio pelas palavras 
da Ministra da Saúde
Finalmente, no âmbito do 4º e último 
ponto da ordem de trabalhos (Infor-
mações e outros assuntos de interesse 
para a Classe), a Assembleia aprovou, 
por unanimidade, uma moção de re-
púdio pelas palavras da Ministra da 
Saúde sobre a falta de resiliência dos 
médicos. Lembrando que a classe 
médica esteve empenhadamente na 
linha da frente na luta contra a pan-
demia, Alfredo Loureiro lamentou as 
palavras de Marta Temido. n

“Preocupamo-nos com 
todos os médicos. Para 
a Ordem, é importante 
que a qualidade 
da Medicina seja 
respeitada e que os 
médicos estejam bem 
preparados, tanto no 
setor público como no 
setor privado.”
Miguel Guimarães
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n Plano de ação para 2022: defesa do 
SNS e das carreiras médicas
Por razões pessoais, o bastonário da 
Ordem dos Médicos sugeriu a an-
tecipação do 3º ponto da ordem de 
trabalhos: plano de ação para 2022. 
Miguel Guimarães deu nota de que 
havia recebido contributos de Jorge 
Seabra, membro da Assembleia de 
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Esta é já a oitava vez 
que a Ordem dos Mé-
dicos atribui a dis-

tinção de mérito em Gestão 
dos Serviços de Saúde. Tra-
ta-se de uma distinção ho-
norífica anual que tem por 
objetivo principal homena-
gear médicos que se tenham 
notabilizado neste domínio 
e cuja ação constitua exem-
plo e inspiração para toda a 
classe e mesmo para a pró-
pria comunidade em geral. 
Nas sete edições anteriores, 
a Ordem dos Médicos, atra-
vés da sua Competência 
em Gestão dos Serviços de 
Saúde, homenageou médi-
cos que se distinguiram em 
vertentes diversas da gestão 
em saúde: da gestão hospi-
talar à gestão em Medicina 
Geral e Familiar, da gestão 
pública à gestão privada, da 
gestão no âmbito da inves-
tigação à gestão no domí-
nio da formação médica, da 
gestão no campo político ou 
associativo à gestão no âm-
bito da solidariedade e da 
ação social. No ano de 2021, 
no qual esteve em particular 
destaque o resultado da in-
vestigação e da atividade da 
indústria farmacêutica, que 
resultou de uma concerta-
ção mundial sem preceden-
tes para o desenvolvimento 
de vacinas, a distinção re-
conheceu um médico que 
se destacou precisamente 
no âmbito da gestão a nível 
da Indústria Farmacêutica 
e que se notabilizou tam-
bém pelo apoio e contribui-

ção dados à investigação e progresso 
científico. “Este prémio visa distin-
guir aqueles que constituem exemplo 
de uma atividade profissional devota-
damente concretizada, aqueles que fi-
zeram e fazem de forma empenhada 
e coerente, com competência e serie-
dade, com dinamismo e entusiasmo, 
com permanente disponibilidade e 
com sólido espírito de solidariedade, 
tendo sempre em consideração os 

No dia 23 de outubro, o Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos associou-se à atribuição do 
Prémio em Gestão dos Serviços de Saúde, ao acolher 
na SRNOM a cerimónia que homenageou Luís Portela. 
Na 8ª edição, a Ordem dos Médicos, através da Direção 
da Competência em Gestão dos Serviços de Saúde, 
consagrou mais um médico que ao longo do seu 
percurso profissional se distinguiu na área da Gestão 
em Saúde, em Portugal. 

LUÍS PORTELA
DISTINÇÃO DE MÉRITO EM GESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2021

Da Medicina  
à Gestão – um 
legado de  
sucesso

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



valores da ética e da dignidade da 
pessoa humana. O Dr. Luís Portela 
preenche e supera largamente todos 
estes critérios. Merece por inteiro a 
distinção de mérito em Gestão dos 
Serviços de Saúde. Merece-a por tudo 
aquilo que fez e pela forma como o 
fez. Por tudo aquilo que concretizou e 
pelo que ajudou a concretizar. Por ser 
quem é e por ser como é”. Foi desta 
forma que Duarte Nuno Vieira, presi-
dente do Colégio da Competência em 
Gestão dos Serviços de Saúde da Or-
dem dos Médicos, justificou a escolha 
do premiado. 

EXCELÊNCIA 
A cerimónia da 8ª Distin-
ção de Mérito em Gestão 
dos Serviços de Saúde teve 
como anfitriã Lurdes Gan-
dra. “Este evento muito 
nos honra, porque para 
além da excelência do ho-
menageado, que nasceu e 
viveu no Porto, aqui fez o 
seu percurso académico e 
profissional, está inscrito 
como médico na Secção 
Regional do Norte, com a 
qual sempre manteve con-
tacto. Não esquecendo que 
também é no Norte que se 
situa a sede da primeira 
empresa farmacêutica 
portuguesa de inovação e 
dimensão internacional, 
que dispensa qualquer tipo 
de apresentação: a BIAL. 
Ao homenagear Luís Por-
tela, permitimo-nos pedir 
que continue a defender 
e a apoiar a excelência da 
investigação médica e far-
macêutica em Portugal”, 
declarou a secretária do 
CRNOM. 
Duarte Nuno Vieira des-
tacou os tempos comple-
xos em que vivemos, em 
que uma “gestão criteriosa 
e eficiente” e que “seja si-
multaneamente huma-
nizada e solidária se tem 
revelado ainda mais pre-
mente”. O presidente da 
direção da Competência 
em Gestão dos Serviços de 

Saúde da Ordem dos Médicos atri-
buiu um “significado ainda mais es-
pecial” a esta distinção e reforçou a 
total disponibilidade da competência 
que preside para, “num espírito de to-
tal abertura, sem estados prévios de 
alma ou juízos pré-estabelecidos, e 
tendo por objetivo simultaneamente 
a melhoria dos sistemas de saúde e 
uma gestão mais eficiente, racional e 
humanizada de recursos disponíveis, 
colaborarmos com todas as entidades, 
públicas e privadas, e desde logo, tam-
bém com o Ministério da Saúde, na 
procura das soluções que se afigurem 
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como as mais adequadas e oportunas. 
Assim haja abertura para um diálogo 
que considero essencial, porque em 
conjunto faremos seguramente mais 
e melhor,”rematou Duarte Nuno 
Vieira.
Coube a Miguel Guimarães apresen-
tar o percurso pessoal, académico e 
profissional do homenageado, que 
considerou “um ser humano de exce-
ção”. Numa enumeração dos valores 
que caracterizam Luís Portela, o bas-
tonário da Ordem dos Médicos desta-
cou: “As histórias de uma vida plena. 
A liderança e a equipa. O sorriso e a 
responsabilidade. A meditação e o 
ser espiritual centrado na ciência. O 
pensamento, a consciência e a sere-
nidade. A investigação, a ciência e a 
inovação. A elegância e o sentido de 
Estado. A atitude, o humanismo e a 
solidariedade. O respeito pelas pes-
soas e pela natureza. O conhecimento 
do universo e a partícula. O amor aqui 
e além. O saber construir pelo exem-
plo. O fazer acontecer. A sabedoria de 
uma liderança única e partilhada. O 
saber ser, estar e sentir. A missão de 
querer proteger e servir as pessoas e 
os doentes. O exemplo para a huma-
nidade que honra os direitos huma-
nos e a liberdade de ser e pensar. Um 
amigo sempre presente”. 

LIDERANÇA 
A entrada de Luís Portela na BIAL 
contrariou aqueles que eram inicial-
mente os seus planos profissionais. 
Contudo, com a “serenidade e resi-
liência” que o caracterizam, conse-
guiu encontrar um novo propósito no 
desafio e implementar os valores do 
ser médico na forma como conduziu 
a gestão da empresa, prosseguiu Mi-
guel Guimarães. “A liderança e ges-
tão de Luís Portela foi corajosa e arro-
jada, mas sem nunca perder de vista 
que o que realmente importa são as 
pessoas. E que é por elas, para elas e 
com elas que devemos trabalhar. A 
tranquilidade com que enfrenta os 
momentos difíceis são um exemplo 
de que uma liderança forte e deter-
minada não é incompatível com os 
princípios éticos e humanísticos. Se 
a entrada foi imprevista, a sua saída 
da BIAL foi meticulosamente ante-
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Após o momento de 
homenagem, com a 
entrega da medalha e 
do diploma de mérito, 
Luís Portela iniciou o 
seu discurso revelando 
alguns pormenores 
das suas escolhas ao 
longo do seu trajeto 
profissional. Desde as 
ambições que tinha 
em criança e jovem, 
à entrada no curso de 
Medicina e, anos mais 
tarde, na empresa da 
família, marcada pelo 
falecimento do pai. 
Depois de seis anos 
a dividir-se entre as 
suas funções na BIAL, 
no Hospital de São 
João e na Faculdade 
de Psicologia da Uni-
versidade do Porto, 
em que aliava a paixão 
pela vida clínica e pela 
investigação, tomou 
uma importante deci-
são. “Naquela altura 
comecei a admitir que 
talvez fosse preferível 
abdicar da minha car-
reira médica e univer-
sitária e dedicar-me à 
empresa: a única pela 
qual eu faria tal coisa. 
Assim, no início de 
1979, adquiri a maioria 
do capital e fiquei, aos 
27 anos, como Presi-
dente da BIAL. Deixei 
de imediato o hospital 
e algum tempo depois 

a Faculdade. Nem polícia sinaleiro, 
nem monge, nem médico, nem inves-
tigador. Afinal, tornei-me gestor. Ou 
melhor, aprendiz de gestor. Era assim 
que me sentia dada a minha falta de 
formação em Gestão”, admitiu o ac-
tual Presidente da Fundação BIAL.

CAMINHO DE SUCESSO 
Um dos objetivos principais foi 
“constituir uma equipa de bons pro-
fissionais, e também de pessoas in-
trinsecamente boas, que pudessem 
desenvolver a empresa, indo, se possí-

vel, um pouco mais além”. “Alimentei 
o sonho de nos tornarmos uma em-
presa que proporcionasse novos medi-
camentos à humanidade. Esse sonho, 
inicialmente considerado impossível, 
foi sendo acarinhado e interiorizado 
por toda a equipa que acabou por 
assumir uma postura de grande en-
trega e de superação, que nos levou à 
sua concretização. Foram décadas de 
trabalho árduo, mas bem-sucedido. 
Tenho muito orgulho em ter sido o 
capitão dessa fantástica equipa que 
levou os primeiros medicamentos 
inovadores de origem portuguesa ao 
mundo. E uma enorme gratidão a to-
dos aqueles que deram o seu contri-
buto para que a BIAL seja a realidade 
bonita que é hoje. Quando me tornei 
presidente, eramos 162 pessoas. Em 
abril passado, quando deixei a admi-
nistração da empresa, eramos mais 
de 1000. O sonho tornou-se realidade 
e a empresa, que só operava em Portu-
gal, leva hoje os seus medicamentos a 
cerca de 60 países”, partilhou, visivel-
mente orgulhoso, Luís Portela. 
Apesar de ter optado por não fazer as 
carreiras clínicas e de investigação 
com que sempre sonhara, o ex-pre-
sidente da BIAL considera que os 
conhecimentos de Medicina e a sen-
sibilização para as questões da inves-
tigação que adquiriu foram cruciais 
para o seu futuro. “Tenho dito várias 
vezes que se tivesse feito o curso de 
Gestão ou de Economia, provavel-
mente não teria conduzido a BIAL de 
forma a se tornar uma empresa de in-
vestigação inovadora. Só a perspetiva 
médica e da investigação terão permi-
tido correr alguns riscos necessários 
para chegar onde chegámos. Tenho 
ainda hoje alguma nostalgia por não 
ter seguido a minha carreira clínica e 
académica, era aí que me sentia bem. 
Mas tenho muito gosto na carreira 
de gestão que fiz, onde me senti rea-
lizado, e encanta-me ser acarinhado 
pelos meus colegas médicos com a 
distinção em Gestão que hoje aqui 
me atribuem”, agradeceu o homena-
geado. n

cipada e preparada. A passagem de 
testemunho foi feita com rigor e no 
tempo certo. Saber sair numa altura 
em que ainda temos tanto para dar é 
um ato de amor e exemplo de autên-
tica liderança. Hoje, a homenagem é 
simples e humilde, mas é sentida e 
merecida. Obrigada pela bonita he-
rança que já deixaste à família, aos 
investigadores e cientistas, aos portu-
gueses, ao conhecimento do aquém e 
além cérebro, aos médicos e à Medi-
cina, a Portugal e ao Mundo”, subli-
nhou Miguel Guimarães. 



SESSÃO TEMÁTICA

Segurança 
Social

A sessão temática so-
bre Segurança So-
cial realizou-se no 

dia 7 de outubro, na Sala 
Braga do Centro de Cul-
tura e Congressos da Sec-
ção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SR-
NOM) e contou com a pre-
sença de António Araújo, 
presidente do Conselho 
Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CR-
NOM) e Alfredo Oliveira, 
jurista e responsável da 
Consultores Especializa-
dos em Segurança Social 
(CESS). 
O tema da sessão atraiu à 
SRNOM muitos médicos 
de diferentes gerações que 
tiveram oportunidade de 
refletir sobre a Segurança 

Social, quais os direitos e como os 
exercemos, o seu futuro e ainda os sis-
temas de reforma que estão em vigor.
António Araújo realçou a importân-
cia de a Ordem dos Médicos realizar 
este tipo de sessões, prometendo a 
futura abordagem de outros temas. 
“A Ordem dos Médicos pretende ga-
rantir a qualidade dos atos médicos, 
dos seus profissionais, ter uma ação 
interveniente na atuação disciplinar, 
mas pretende também fornecer servi-
ços aos seus associados. Aqui, a Casa 
do Médico e as instalações da Secção 
Regional do Norte, são o paradigma 
disso”, afirmou. Salientando que a Or-
dem dos Médicos sempre tem traba-
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A Sala Braga da  
SRNOM foi palco de uma 
sessão temática sobre 
Segurança Social, um 
evento organizado pelo 
CRNOM que serviu não 
apenas para debater 
o futuro da Segurança 
Social em Portugal, mas 
também para estimular a 
reflexão na comunidade 
médica sobre quais os 
seus direitos e deveres, 
enquanto cidadãos.

Texto  José Rui Baptista › Fotografia Digireport



53

Segurança Social
• O que sabemos
• Quais os nossos direitos e 

como os exercemos
• Que futuro
• Sistemas de Reforma

Regimes contributivos
• Trabalhador por conta de 

outrem
• Membros dos órgãos 

estatutários
• Trabalhadores 

independentes 
• Seguro Social Voluntário 
• Serviço Doméstico

Pré-Reforma

Incentivos à contratação

Prestações Sociais
• Subsídio de desemprego
• Subsídio de doença
• Subsídio de maternidade, 

pré-natal e subsídio de 
parentalidade

• Subsídio de funeral

Reformas
• Pensão de velhice
• Pensão de invalidez
• Pensão de sobrevivência
• Pensão antecipada

Regime Público de 
Capitalização

Regularização de dívidas à 
Segurança Social

TÓPICOS: lhado “de forma consistente” 
em temas relacionados com 
a área jurídica, em que conta 
com o apoio de Inês Folha-
dela, consultora jurídica da 
SRNOM, António Araújo 
destacou que “é fundamental 
prestar assistência, esclare-
cimento e apoio em questões 
tão importantes como a Segu-
rança Social.”

SUSTENTABILIDADE DA 
SEGURANÇA SOCIAL
Lembrando que a Segurança 
Social foi a sua “casa” durante 
48 anos, Alfredo Oliveira de-
dicou a sua apresentação a 
explicar aos presentes tudo 
o que está relacionado com 
a Segurança Social, desde os 
regimes contributivos, pas-
sando pela pré-reforma, pres-
tações sociais e reforma, “te-
mas que fazem ou farão parte 
da vida de todos os cidadãos”. 
Nessa perspetiva, salientou 
que o convite endereçado por 
António Araújo para estar 
presente nesta sessão “não 
foi por acaso”. “Numa con-
versa informal que tivemos, 
eu comecei a falar sobre Se-
gurança Social e dizia-lhe 
que fui procurado bastantes 
vezes por profissionais da 
área da saúde”, explicou, refe-
rindo que a comunidade mé-
dica se queixava de não ter 
oportunidade de ver aborda-
dos estes assuntos em fóruns 
próprios.
Questionado sobre se a Segu-
rança Social é sustentável, o 
consultor da CESS recordou 
as palavras do primeiro-mi-
nistro António Costa, que 
garantiu que “a Segurança 
Social era sustentável até 2041 só com 
o dinheiro das contribuições”. 

PPR DA ORDEM DOS MÉDICOS 
Aníbal Justiniano, membro do Con-
selho Nacional da Segurança Social 
da OM, também presente na sessão, 
relembrou que já desde a década de 
1970 que a Ordem dos Médicos se 

equacionámos logo foi criar 
um fundo complementar 
de reforma, que correspon-
deria a um PPR”, explicou 
Aníbal Jutiniano. “As con-
tribuições para esse fundo 
complementar viriam de 
quatro rubricas. Uma seria 
o Fundo de Solidariedade 
na Ordem dos Médicos, 
que tem efetivamente um 
capital muito razoável. Ou-
tra resultaria de uma per-
centagem sobre a quota do 
médico. Depois, uma outra 
corresponderia à receita da 
emissão de documentos, já 
que a Ordem dos Médicos é 
o único organismo que não 
cobra nada pelos documen-
tos pedidos pelos médicos, 
mesmo aqueles que não pa-
gam as quotas. Finalmente 
havia uma quarta verba, 
que era de cada um, no 
montante que entendesse 
contribuir”, detalhou Aní-
bal Jutiniano.

“EXISTEM OBSTÁCULOS 
QUE NOS TÊM IMPEDIDO 
DE AVANÇAR”
Durante o debate, Antó-
nio Araújo lamentou que 
existam impedimentos a 
que o CRNOM possa levar 
adiante os seus planos para 
o futuro. “Neste momento, 
existem alguns obstáculos 
legais que nos têm impe-
dido de avançar muito mais 
na questão da criação dos 
fundos PPR”, explicou.
A finalizar, Aníbal Justi-
niano salientou a impor-
tância de, apesar de tudo, 
se discutir esta temática, já 
que denota “uma preocu-

pação sobre o futuro”, deixando uma 
mensagem aos seus pares: “Estamos 
agora a discutir uma coisa com medo 
de a perdermos no futuro. Nunca des-
curem a atenção aos problemas que 
se levantam, não os deixem passar ao 
lado”, rematou o cirurgião. n

preocupa com o tema da Segurança 
Social. “Eu continuo nestas lides, 
o nosso Bastonário quis que con-
tinuasse no Conselho, a que gosto 
muito de pertencer. Um dos proble-
mas que colocámos logo de início foi 
o que nos vai acontecer se não hou-
ver Segurança Social na altura de nos 
reformarmos. Uma das soluções que 



No dia 17 de dezembro, a 
SRNOM recebeu a visita da 
Bastonária da Ordem dos 
Médicos de Angola, Elisa 
Gaspar. Estreitar relações 
e fomentar a cooperação, 
estabelecendo parcerias, foram 
os grandes objetivos deste 
encontro, promovido pelo 
cirurgião pediátrico José Manuel 
Pavão. 
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Visita da 
Bastonária da 
OM de Angola
Trocar 
experiências 
e fomentar a 
cooperação

No âmbito de um pé-
riplo pelo Norte do 
país, onde visitou di-

versas instituições e contac-
tou com responsáveis da área 
da saúde, Elisa Gaspar mar-
cou presença na sede da Sec-
ção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM) a 
17 de dezembro. Naquela que 
foi essencialmente uma visita 
de cortesia, a quinta Bastoná-
ria da Ordem dos Médicos de 
Angola teve a oportunidade 
de conhecer as instalações da 
Casa do Médico e reunir com 
o Presidente do CRNOM, An-
tónio Araújo, numa visita pro-
movida e guiada pelo cirurgião 
pediátrico José Manuel Pavão.
“O Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos  
privilegia sempre o estreitar 
relações com os nossos con-
géneres dos países de Língua 
Oficial Portuguesa. Nesse sen-
tido, recebemos de bom grado 
esta visita, tendo em vista o es-
treitar de relações, fomentar a 
proximidade e confiança e pro-
gramar atividades conjuntas e 
parcerias que se possam vir a 
estabelecer no futuro”, confi-
denciou António Araújo no 
encontro. 
“Somos um país relativamente 
novo, a nossa Ordem também 
é recente, tem apenas 23 anos. 
Como tal, importamo-nos 
muito com a experiência dos 
colegas. O intercâmbio entre 
nós, médicos, é muito impor-

tante. Sabemos que, hoje em dia, as 
tecnologias são tão avançadas que 
se nós não corrermos, ficamos para 
trás. Então temos que beber da ex-
periência de países como Portugal, 
um país irmão. Muitos de nós temos 
raízes aqui, eu própria sou bisneta de 
um português. É sempre bom falar-
mos a mesma língua e estarmos uni-
dos para evoluirmos juntos”, afirmou 
Elisa Gaspar. 

ESPECIALIZAÇÃO
Desde 2019, ano em que se tornou 
bastonária da Ordem dos Médicos 



especialistas de alto 
gabarito, fixados no 
território, façam uma 
cobertura mais abran-
gente”. No entanto, a 
Bastonária mostrou-
-se otimista e abordou 
ainda a questão da mo-
bilidade médica. “A 
troca de experiências 
é sempre vantajosa e 
revela-se uma pers-
petiva muito promis-
sora para os médicos”, 
concluiu Elisa Gaspar. 
“Esta visita espera-se 
muito produtiva, dada 
a larga dimensão de 
assuntos a tratar. A 
aproximação entre as 
instituições, cada uma 
com a sua experiên-
cia, e com a Ordem dos 
Médicos angolana a ter 
em mãos uma série de 
novas iniciativas, como 
esta da regionaliza-
ção que está a introdu-
zir nas províncias e a 
questão das comunica-
ções, que também não 
serão fáceis, revela-se 
muito importante. Fi-
quei muito satisfeito 
por saber que já estão 
a aproveitar as plata-
formas digitais, é um 
avanço e modernização 
de que todos, natural-
mente, vão beneficiar”, 
salientou José Manuel 

Pavão. “A questão mais pertinente 
é, sem dúvida, a formação. Existem 
novas especialidades, e é essencial 
que a Ordem dos Médicos de Angola 
mantenha esta dinâmica”, realçou 
ainda o especialista em Cirurgia Pe-
diátrica e antigo diretor do Hospital 
Maria Pia, no Porto. n
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O intercâmbio 
entre nós, médicos, 
é muito importante. 
Sabemos que, 
hoje em dia, as 
tecnologias são 
tão avançadas 
que se nós não 
corrermos, ficamos 
para trás. Então 
temos que beber 
da experiência 
de países como 
Portugal, um país 
irmão. 
Elisa Gaspar

angolana, a dirigente tem apos-
tado na organização, através da 
“descentralização e criação de 
Conselhos Provinciais”, distri-
buídos por 18 províncias, facili-
tando a resolução dos problemas 
dos médicos que tinham que se 
deslocar a Luanda. Informatizar 
a Ordem, simplificar processos 
e definir um programa de ação, 
com estabelecimento de par-
cerias, têm sido as principais 
prioridades da entidade. “Neste 
momento temos 40 Colégios de 
Especialidade formados, e quere-
mos criar mais, para todas as es-
pecialidades. Conseguimos, com 
o Ministério da Saúde, uniformi-
zar os programas de formação de 
todas as especialidades, facilitando 
as transferências de colegas. Unifor-
mizamos também os protocolos hos-
pitalares, em que cada hospital segue 
o mesmo protocolo na mesma patolo-
gia. Conseguimos abrir o ano letivo, a 
nível nacional, porque antes não ha-
via formação pós-graduada. Já temos 
programas, protocolos e formamos 
equipas. Fomos às províncias con-
ferir idoneidade aos hospitais e aos 
profissionais médicos séniores espe-
cialistas que estão a formar a nova 
geração. Além disso, durante este 
ano de 2021, fizemos dois exames, um 
em maio e outro em outubro. Há anos 

que Angola não fazia exames de es-
pecialidade, muitos colegas não con-
seguiam terminar, e logo na primeira 
época de exames formámos cerca de 
200 especialistas. Para nós isto é um 
ânimo muito grande”, revelou. 

MOBILIDADE
Com cerca de 15 mil médicos inscri-
tos, a Ordem dos Médicos de Angola 
reconhece que necessita de 30 mil 
para “conseguimos ter, no mínimo, 
cinco médicos em cada município e, 
no mínimo também, dois especialis-
tas em cada província, para que se 
possa fazer uma regionalização onde 



Escolas Médicas Portuguesas, 
e de Jorge Roque da Cunha, se-
cretário-geral do Sindicato Inde-
pendente dos Médicos (SIM).

NOVOS DESAFIOS
António Sarmento começou a 
sua intervenção reconhecendo 
que a ANEM terá muitas fren-
tes de luta, mas que todas elas 
convergem no sentido de serem 
criadas condições para que os es-
tudantes possam vir a ser bons 
médicos e que essa luta “trans-
cende o vosso próprio interesse 
pessoal”. Ao mesmo tempo, o 
professor catedrático da FMUP 
deixou uma mensagem para a 
plateia: “A finalidade aqui é se-
rem bons médicos. Um bom 
médico é clinicamente, cientifi-
camente e humanamente com-
petente e não há a possibilidade 
de o ser com nenhuma das três 
isoladamente. Ou existem as três 
ou não há médico. Se um médico 
só for cientificamente bom, é um 
cientista e não um médico. Tam-
bém não pode ser clinicamente 
bom se não for cientificamente 
bom e humanamente bom, um 
clinico tem que ter empatia hu-
mana. E não há nenhum médico 
que possa ser considerado huma-
namente bom se não for compe-
tente clinica e cientificamente”.

Após a tomada de posse dos novos ór-
gãos sociais, Francisco Pêgo, que irá 
liderar uma equipa constituída por 
17 jovens universitários das diferen-
tes escolas médicas do país, garantiu 
que a ANEM está preparada para en-
frentar “novos e renovados desafios”, 
lamentando que se estejam a tomar 
medidas “diretamente prejudiciais ao 
ensino da medicina”. Agradecendo 
à Ordem dos Médicos “por se pautar 
pela exigência de uma melhor qua-
lidade da prestação de cuidados”, o 
novo presidente da ANEM salientou 
que a comunidade estudantil pode 
fazer a diferença e que a sua direção 
não se irá desmotivar “perante as ad-
versidades”. “Os estudantes de medi-
cina são capazes de uma entrega vo-
luntária que, acreditamos, é capaz de 
mudar o mundo”, concluiu. n

No dia 20 de dezembro, 
decorreu na Aula Magna da 
FMUP a tomada de posse dos 
novos órgãos da Associação 
Nacional de Estudantes de 
Medicina (ANEM). Francisco 
Pêgo, atualmente no 6.º 
ano do Mestrado Integrado 
em Medicina da FMUP,  é o 
novo presidente e recebeu o 
apoio da Ordem dos Médicos 
para continuar a defender os 
interesses dos estudantes 
de medicina e da formação 
médica em Portugal.

A Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina (ANEM) 
constitui uma estrutura fede-

rativa destinada a representar todos 
os estudantes de Medicina portugue-
ses, reunindo as oito Associações e 
Núcleos de Estudantes de Medicina 
existentes em Portugal. Liderada por 
Catarina Dourado durante o último 
ano, a organização conta agora com 
uma nova direção, tendo a tomada 
de posse dos novos órgãos sociais de-
corrido no passado dia 20 de dezem-
bro, na Aula Magna da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP). A cerimónia contou com as 
intervenções de António Sarmento, 
em representação do Presidente do 
CRNOM, Altamiro da Costa Pereira, 
diretor da FMUP, Henrique Cyrne 
Carvalho, presidente do Conselho de 

56 NOTÍCIAS

ANEM 
Francisco 
Pêgo é o novo 
presidente

Texto  José Rui Baptista › Fotografia Medesign



Nos dias 29 e 30 de outubro, 
o Porto acolheu mais 
uma vez o Congresso da 
Associação Luso Galaica de 
Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo, onde 
especialistas portugueses 
e espanhóis debateram 
assuntos da especialidade. 
Atualização científica e 
estreitamento das ligações 
entre países e profissionais 
foram os grandes objetivos.

11º CONGRESSO 
DA ASSOCIAÇÃO 
LUSO GALAICA DE 
ENDOCRINOLOGIA, 
DIABETES E METABOLISMO

O Hotel Crowne Plaza, no Porto, 
foi o palco da 11.ª edição do 
Congresso da Associação 

Luso Galaica de Endocrinologia, Dia-
betes e Metabolismo (ALGEDM), 
evento dedicado à partilha científica 
entre endocrinologistas portugueses 
e espanhóis. Manter a proximidade 
e as boas relações entre países e pro-
fissionais e oferecer atualização cien-
tífica foram os principais objetivos 
deste encontro.
José Luiz Medina, presidente da AL-
GEDM, conduziu a sessão de aber-
tura, realizada no dia 29, com Antó-
nio Araújo, presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-

Partilha 
científica une 
especialistas

dicos (CRNOM) e Montserrat Rios, 
presidente do congresso, a comple-
tarem a mesa.
António Araújo destacou a impor-
tância de se continuar a fomentar 
um estreito relacionamento entre 
os especialistas portugueses e es-
panhóis, sublinhando, ao mesmo 
tempo, o trabalho feito pelos endo-
crinologistas na defesa dos doentes 
diabéticos. Antecipando o desejo 
de acompanhar a sessão do pró-
ximo ano, o presidente do CRNOM 
deixou uma mensagem aos colegas 
endocrinologistas: “Continuem a 
ser esses especialistas de excelên-
cia, para bem dos nossos doentes”, 
afirmou.
Maria Reyes Luna, vice-presidente 
da ALGEDM, João Sérgio Neves e 
Ricardo García Mayor, membros da 
comissão científica do congresso, 
também marcaram presença na 
sessão de abertura.
A 11.ª edição do Congresso da AL-
GEDM serviu, tal como vem sendo 
hábito em edições anteriores, para 
a realização da Assembleia Geral 
da Associação e eleição do Conse-
lho Consultivo, e também para a 
habitual Reunião de Internos de 
Endocrinologia da Galiza e de Por-
tugal. Do programa, repleto de ses-
sões sobre os temas mais premen-
tes para uma atualização científica, 
destacou-se a conferência inagural, 
que recordou a história da insulina, 
a propósito do centenário da sua 
descoberta. 

TÓPICOS DO PROGRAMA:
CONFERÊNCIAS  Dislipidemia em 2021 – um 
olhar para o futuro  Atualização em diabetes 
Tipo 1 e Tipo 2  Abordagem multidisciplinar à 
pré-diabetes e diabetes  A maravilhosa his-
tória da insulina. Relembrar na comemoração 
do centenário da sua descoberta (conferência 
inaugural)  Novas perspetivas em patolo-
gia tiroideia  Endocrinopatias na gravidez: 
controvérsias e novidades  Paratiroides e 
fosfocálcio;  Metabolismo e nutrição  Hot 
topics em patologia suprarrenal;  Hipófise. 
DEBATES  Otimizar a saúde cardiovascular 
na diabetes.  Como abordar a terapêutica 
farmacológica da obesidade. A minha expe-
riência. SIMPÓSIOS  iSGLT2, diabetes e in-
suficiência cardíaca  Novidades em diabetes 
 Covid-19 and endocrinology  Saúde repro-
dutiva na diabetes. n

Texto  José Rui Baptista › Fotografia Medesign
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“Responsabilidade Social e 
Profissional – Papel da OM” foi o 
tema do workshop conduzido por 
Cristina Gavina, em representação 
do CRNOM, no dia 10 de outubro. 
Inserido no congresso “What 
Else – A World of Opportunities”, 
organizado pela Associação de 
Estudantes da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, o debate 
alertou para a importância de os 
futuros jovens médicos envolverem-
se nas atividades da Ordem dos 
Médicos e desempenharem um papel 
ativo nas organizações da classe e na 
sociedade em geral. 

DESEMPENHAR UM PAPEL 
ATIVO PARA FAZER A 
DIFERENÇA 

‘What Else’

presarial em Saúde” e “Gestão Hos-
pitalar”, destacou-se em particular 
a abordagem de “carreiras alternati-
vas” à prática clínica convencional: 
da formação e investigação, à criação 
de negócios e a carreira na indústria 
farmacêutica, nas instituições milita-
res, em entidades nacionais, como o 
Infarmed, ou internacionais, como a 
OMS.

“RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
PROFISSIONAL - PAPEL DA OM”
No segundo dia do evento, a 10 de 
outubro, em representação do Con-
selho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), Cristina Gal-
vina conduziu um workshop sobre 
o tema “Responsabilidade Social e 
Profissional - Papel da OM”. “Prepa-
rei este workshop a pensar naquilo 
que eu gostaria que me tivessem en-

Nos dias 9 e 10 de outubro, a 
Associação de Estudantes da 
Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto (AEFMUP) 
promoveu a terceira edição do “What 
Else – A World of Opportunities”. Um 
congresso “com bases delineadas pela 
multisciplinariedade”, “a pensar nas 
tendências do futuro”, de acordo com 
os seus organizadores. “Com foco nas 
áreas da política, gestão, indústria 
farmacêutica e tecnologia”, o evento 
visa a “criação de espaços de apren-
dizagem, reflexão e discussão” entre 
os jovens sobre o papel do médico 
não apenas como clínico, mas tam-
bém como interveniente ímpar na 
sociedade. 
Do programa, que incluiu Sessões 
Plenárias sobre “Responsabilidade 
Social na Comunicação em Saúde”, 
“Inovação e Competitividade Em-
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Responsabilidade Social  
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Digireport
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lamentos mais relevantes e o Estatuto 
da Ordem dos Médicos foram alguns 
dos assuntos tratados. 
“Ser médico é muito mais do que 
tratar e diagnosticar doenças. É pro-
mover saúde, educar a população, 
defender os interesses e direitos dos 
doentes e as melhores terapêuticas, 
junto da tutela, como parte integrante 
de uma estrutura organizada”, rema-
tou Cristina Gavina. 

O PAPEL DA OM
Garantir a qualidade formativa, re-
gular a formação pós-graduada, pro-
mover um acesso igualitário aos 
cuidados de saúde, defender as boas 
práticas médicas e a relação médico-
-doente, “baseada na confiança”, fo-
ram alguns exemplos apresentados 
aos estudantes sobre as responsabili-
dades e preocupações da Ordem dos 
Médicos. A oradora esclareceu ainda 
a “reconhecida autonomia das ordens 
profissionais para tomar decisões em 
relação aos seus associados e promo-
ver a autorregulação”, e o principal 
objetivo, que passa por “defender os 
direitos fundamentais dos cidadãos”. 
“Regular o acesso e o exercício da pro-
fissão, representar e defender os inte-
resses dos médicos e contribuir para 
a defesa da saúde dos cidadãos e dos 
direitos dos doentes faz parte da mis-
são da Ordem dos Médicos. Temos 
que dignificar o ato médico e defen-
der uma medicina de qualidade, para 
que todos fiquem a ganhar”, realçou 
a especialista em Cardiologia, acres-
centando que “atividades como a in-
vestigação, a formação e a gestão tam-
bém são atos médicos”. 
Cristina Gavina terminou expondo 
ainda como se encontra organizada 
a Ordem dos Médicos em termos 
de estruturas nacionais e regionais, 
bem como os principais serviços que 
presta e, em particular, de que forma 
os médicos podem utilizar e usufruir 
da Casa do Médico, das instalações e 
dos serviços da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos. n

Preparei este 
workshop a 
pensar naquilo 
que eu gostaria 
que me tivessem 
ensinado quando 
eu era estudante 
de Medicina 
em relação ao 
funcionamento 
da Ordem dos 
Médicos.
Cristina Gavina
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sinado quando eu era 
estudante de Medicina 
em relação ao funcio-
namento da Ordem 
dos Médicos e à impor-
tância que ela pode ter 
na representação não 
só dos médicos,mas 
também dos doentes”, 
começou por explicar 
Cristina Gavina. Para 
depois destacar a rele-
vância do evento: “Nor-
malmente os alunos 
não têm consciência de 
que o seu papel como 
médicos pode ir muito 
além daquilo que é o 
ato médico. Muitas ve-
zes nem sabem o que pode englobar 
o próprio ato médico, que outras es-
tratégias e outras atuações do médico 
podem ir para além daquela que é a 
atividade clínica pura e dura. Que 
passa pela atividade formativa, pelo 
ensino, entre outras vertentes que 
podem igualmente contribuir para o 
tratamento das doenças e para pro-
moção da saúde dos cidadãos”, com-
pletou Cristina Gavina. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
No início do workshop, a vogal do 
CRNOM chamou a atenção dos jo-
vens médicos para a importância de 
se envolverem nas mais variadas es-
truturas académicas e profissionais, 
desde as associações de estudantes à 
própria Ordem dos Médicos. “Vocês 
podem fazer a diferença. É impor-
tante que tenham espírito crítico, que 

desempenhem um pa-
pel ativo na sociedade 
e tenham uma voz 
em representação da 
nossa classe e dos ci-
dadãos”, alertou. 
Em declarações à 
Nortemédico, a ora-
dora frisou algumas 
mensagens que trans-
mitiu aos participan-
tes. “A Ordem dos Mé-
dicos é um motor de 
mudança, desenvolve 
propostas concretas 
para melhorar a saúde 
em Portugal. É uma 
voz ouvida não só 
pela opinião pública, 
que muitas vezes olha 
para nós como o refe-
rencial daquilo que é a 
boa prática, mas tam-
bém porque é preciso 
efetivamente chegar à 
tutela e explicar por-
que algumas coisas 
são necessárias e por-
que temos que ajus-
tar a nossa postura de 
acordo com as neces-
sidades de cada mo-
mento da nossa comu-
nidade. Isto vai muito 
para além de qualquer 

luta política ou de interesse sindical, 
estamos muito acima desse plano, a 
lutar pela defesa de uma classe e da 
população. Queremos que os mais 
jovens tenham um papel ativo e per-
cebam que a inscrição na Ordem dos 
Médicos não é só uma questão de 
obrigatoriedade. Devem participar e 
fazer parte desta estrutura dinâmica, 
constituída por pessoas muito dife-
rentes mas com interesses comuns, 
para que possamos ter mais força”, 
reforçou Cristina Gavina. 

RESPONSABILIDADE 
PROFISSIONAL
O que se pode esperar de uma ordem 
profissional, de que forma é que a Or-
dem dos Médicos se encontra estru-
turada para poder servir e dar apoio 
aos seus associados, as responsabili-
dades do médico, a legislação e regu-



Pinho no debate “I’m an unspeciali-
zed physician... and now what?”, mo-
derado por Vasco Cremon de Lemos, 
membro da direção da Associação 
Nacional de Estudantes de Medicina 
(ANEM), painel que integrou ainda 
Henrique Cyrne de Carvalho e Maria 
de Belém Roseira.

CARREIRAS MÉDICAS 
ALTERNATIVAS DEVEM 
COMPLEMENTAR O SNS
Na perspetiva de Manuel Gonçalves 
Pinho, a formação pré-graduada é 
um tema com “enorme importân-
cia”, sobretudo num período em que 
“há um acumular de colegas que não 
conseguem entrar na especialidade 
que pretendiam”, um cenário que os 
força a descobrir carreiras alternati-

Educação Médica e 
Política Educativa
A RESPOSTA DA EDUCAÇÃO MÉDICA À 
PROBLEMÁTICA DA INDIFERENCIAÇÃO MÉDICA 
E POSSÍVEIS CARREIRAS ALTERNATIVAS À 
MEDICINA CLÍNICA

A assinalar a sua 6.ª edição, o 
Meeting Medical Education, uma 
organização do NENUM (Núcleo 
de Estudantes de Medicina da 
Universidade do Minho), apresentou-
se como um espaço privilegiado para 
a discussão dos assuntos que estão 
na ordem do dia sobre a realidade 
formativa da Medicina em Portugal. O 
evento ocorreu no dia 30 de outubro 
e contou com a presença de Manuel 
Gonçalves Pinho, em representação 
do CRNOM.

“Know Me, Inspire Us”. Foi este 
o lema escolhido pelo Núcleo de 

Estudantes de Medicina da Universi-
dade do Minho (NEMUM) para a VI 
edição do Meeting Medical Education 
(Meeting ME) que aconteceu no dia 
30 de outubro, na Escola de Medicina 
da Universidade do Minho. Esta edi-
ção “visa retratar a realidade da Edu-
cação Médica e Política Educativa, no 
contexto nacional, salientando não só 
as suas fragilidades, mas valorizando 
também as suas conquistas, propondo 
soluções efetivas e delineando os pró-
ximos passos em direção ao seu cres-
cimento e inovação”, podia ler-se no 
texto de apresentação do evento.
O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM) esteve 
representando por Manuel Gonçalves 

30.OUT.2021 

VI MEETING 
MEDICAL 
EDUCATION 

Texto  José Rui Baptista › Fotografia Digireport
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vas, nas quais não pensariam enve-
redar no início do seu percurso aca-
démico. “Estas carreiras alternativas 
devem complementar o SNS, mas 
também a oferta que a profissão mé-
dica pode oferecer à sociedade”, afir-
mou o psiquiatra.
Durante o debate, o vogal do CRNOM 
salientou o trabalho que a Ordem dos 
Médicos tem feito para garantir uma 
maior qualidade na formação pós-
-graduada, através do Fundo de Apoio 
à Formação Médica. Destacando que 
esse projeto tem tido “resultados bas-
tante positivos”, Manuel Gonçalves 
Pinho sublinhou que esta é uma das 
soluções para aumentar a capacidade 
formativa, mas deixa um aviso: “A 
questão é que nós temos aumentado 
o número de vagas, mas os hospitais 

e os serviços não vão aumentando as-
sim tanto. Existe vontade para conse-
guir garantir que os colegas tenham 
acesso a mais vagas, mas também 
tem que ser garantida a qualidade da 
formação, porque nós estamos a for-
mar especialistas que vão tratar as 
pessoas no dia de amanhã.”

“TEMOS A RESPONSABILIDADE 
DE CRIAR CONDIÇÕES PARA OS 
FUTUROS MÉDICOS”
Dar aos alunos de Medicina as melho-
res condições para concluírem a sua 
formação, mas também para estarem 
preparados para os desafios do futuro 
é um tema que está no topo das prio-
ridades de Henrique Cyrne de Carva-
lho. Enquanto presidente do Conse-
lho de Escolas Médicas Portuguesas 

(CEMP), apontou que as escolas 
médicas têm o dever de “prever as 
condições de modificação daquilo 
que é o mercado de trabalho dos 
médicos no século XXI”. Nesse 
ponto, o diretor do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Sala-
zar (ICBAS) sublinhou que é ne-
cessário promover condições de 
formação que valorizem o modelo 
atual e que permitam abrir opor-
tunidades a novas especialidades. 
“Temos que largar o conceito de só 
fazermos aquilo para o que formos 
inicialmente destinados. Nós te-
mos essa responsabilidade social e 
moral. Quem forma tem que pen-
sar que este é, indiscutivelmente, 
um desígnio que tem de acompa-
nhar e desenvolver”, comentou.

TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
NO CENTRO DOS CUIDADOS DE 
SAÚDE
Ao longo da sua experiência na 
área da Saúde, Maria de Belém 
Roseira desde cedo entendeu a 
necessidade, fruto da alteração da 
formação pré-graduada, de se in-
troduzirem novas competências 
“que a evolução da sociedade veio 
aconselhar como sendo necessá-
rias para o exercício da profissão 
médica”. Neste contexto, referiu 
que as tecnologias de informa-
ção ocuparão um lugar central 

na prestação dos cuidados de saúde 
e que, por consequência, a comuni-
cação passará a ser uma vertente 
fundamental. Reconhecendo as van-
tagens que isso trará à Medicina, a an-
tiga Ministra da Saúde alertou para o 
facto de que a “relação sagrada” entre 
médico e doente nunca pode ser colo-
cada em segundo plano. “Nós temos 
de perceber que o diagnóstico feito 
com base nas tecnologias retira ao 
médico o que de mais sagrado existe 
no exercício da Medicina – que é uma 
ciência, mas também uma arte – que 
é a relação médico-doente. Ela é in-
dispensável para a construção da con-
fiança do doente no seu médico. Há 
um conjunto de valores intangíveis 
que não podem ficar de fora”, alertou 
a oradora. n

Atualmente, as estatísti-
cas acerca do número de 

médicos indiferenciados, da apa-
rente falta de médicos e outras re-
lacionadas com esta problemática 
são pouco tranquilizadoras. Nesta 
mesa redonda, o debate centrar-
-se-á na necessidade de demons-
trar as alternativas existentes para 
a carreira médica e na importância 
de uma formação médica abran-
gente e compreensiva, como res-
posta à crescente necessidade de 
adaptabilidade e multivalência 
dos profissionais de saúde. Assim, 
pretende-se compreender o papel 
da Educação Médica e, em parti-
cular, das Escola e dos currículos 
médicos, na atenuação deste pro-
blema, e perceber se a preparação 
dos estudantes para os percursos 
complementares ou carreiras al-
ternativas da profissão médica, vi-
sando uma gestão de expectativas 
dos futuros profissionais e respon-
dendo às necessidades do Serviço 
Nacional de Saúde, poderão fazer 
parte da solução.

Meeting ME

DEBATE: 
“I’M AN UNSPECIALIZED 
PHYSICIAN... AND NOW 
WHAT?”
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Jovens Oncologistas, 
dirigido por António 
Araújo, presidente do 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), e 
Mariano Provencio, 
professor da Univer-
sidade Autónoma de 
Madrid. O evento rea-
lizou-se nos dias 4, 5 
e 6 de novembro, no 
Salão Nobre do Cen-
tro de Cultura e Con-
gressos da Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(SRNOM) e teve como 
principal  objetivo 
atualizar os especia-
listas de Medicina Ge-
ral e Familiar (MGF) 
e os jovens internos de 
Oncologia Médica. 
“Este curso prende-
-se com a necessidade 
que nós sentimos em 
dar formação aos mais 
jovens na área da On-
cologia.  Esta é uma 
especialidade que tem 
sofrido uma grande 
e muito rápida evo-
lução, não só em ter-
mos de biomarcado-
res como nas formas 
de tratar os doentes, 
em particular de no-
vos medicamentos. 
Para quem não está 
dentro da Oncologia, 
pode tornar-se difí-
cil acompanhar esta 

evolução. E este curso vem nessa se-
quência. Tentamos dar aos mais jo-
vens, quer aos médicos de Medicina 
Geral e Familiar, quer aos médicos 
oncologistas, uma visão do que é a 
Oncologia hoje e como deve ser enca-
rado o doente oncológico”, justificou 
António Araújo. Foi nesta ótica que 
o diretor do serviço de Oncologia Mé-
dica do Centro Hospitalar e Univer-
sitário do Porto (CHUP) impulsionou 
o ONCO GP, já em 2015, como um 
“projeto de características inéditas”. 
Além de reconhecer o papel que as-

sume o médico de família neste pro-
cesso, destaca os avanços nesta área e 
a importância do “acompanhamento 
contínuo” aos doentes durante os tra-
tamentos e da interação com oncolo-
gistas e cirurgiões. 

“VISÃO IBÉRICA”
Embora se realize sempre na cidade 
do Porto, este curso básico de Onco-
logia para especialistas de Medicina 
Geral e Familiar e internos de On-
cologia Médica foi idealizado para 
abranger toda a Península Ibérica. 
Para António Araújo, esta “visão ibé-
rica” permite enriquecer o conteúdo 
formativo e a partilha de conheci-
mento, já que muitos dos oradores são 
espanhóis e mesmo alguma da assis-
tência vem do país vizinho. “Faz todo 
o sentido podermos trocar impressões 
sobre o que se faz em Portugal e Es-
panha, partilhando conhecimentos 
e experiências, de forma a enrique-
cer cada participante”, acrescentou. 
Nesse sentido, partilha a direção do 
ONCO GP com o colega espanhol Ma-
riano Provencio, diretor do serviço de 
Oncologia do Hospital Universitário 
Puerta De Hierro, em Madrid. 
Na sessão de abertura, que aconteceu 
no primeiro dia do evento, os organi-
zadores do ONCO GP começaram por 
dar as boas-vindas aos participantes. 
No primeiro curso pós-pandemia a 
realizar-se em formato presencial na 
SRNOM, António Araújo destacou a 
vertente prática do curso e incentivou 
à colocação de questões aos oradores 
convidados. “Trazemos uma visão 
global de toda a Oncologia – começa-
mos na epidemiologia, passamos para 
os rastreios e biomarcadores, percor-
rendo os tratamentos, e ainda iremos 
abordar patologias específicas”, asse-
gurou. A primeira sessão “The basics 
about Cancer”, focou-se essencial-
mente na epidemiologia do cancro na 
Península Ibérica, tendo como pri-
meiro orador Alberto Ruano, profes-
sor de Medicina Preventiva e Saúde 
Pública na Universidade de Santiago 
de Compostela. 
O curso, inicialmente previsto para 
60 participantes, este ano excedeu o 
limite de inscrições e contou com a 
frequência de cerca de 70 médicos. n

Entre os dias 4 e 6 de 
novembro, o Salão Nobre da 
SRNOM recebeu a 6ª edição 
do “Post-Graduate Course 
in Oncology for General 
Practitioners and Young 
Oncologists” (ONCO GP 2021). 
Destinado a especialistas de 
Medicina Geral e Familiar e 
internos de Oncologia, o evento 
apresentou uma “visão ibérica” 
da Oncologia, incentivando a 
partilha de conhecimentos. 

62 NOTÍCIAS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Um evento educacional de 
três dias, de imersão total no 
tema, orientado para a prá-

tica clínica, num ensino interativo 
e multidisciplinar e que conta com 
um corpo docente internacional de 
especialistas de topo. Esta foi a pro-
posta do 6º curso de Pós-Graduação 
em Oncologia para Clínicos Gerais e 

 INOVAÇÃO  
EM ONCOLOGIA 
ESGOTOU 
INSCRIÇÕES NO 
ONCO GP

ONCO GP 
2021 
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Organizado pela 
Associação de 
D e r m a t o ve -

nereologistas da Ci-
dade Invicta (ADCI), 
com o patrocínio 
científico da Ordem 
dos Médicos e da So-
ciedade Portuguesa 
de Dermatologia e 
Venereologia, este 
evento, que é já uma 
referência para a es-
pecialidade, voltou ao 
modelo presencial, 
após o interregno 
provocado pela pan-
demia de COVID-19. 
Se na última edição 
havia contado com o 
número recorde de 
1000 profissionais de 
saúde, sobretudo es-
pecialistas de Medi-
cina Geral e Familiar 
(MGF), dermatologis-
tas e pediatras, este 
ano, na sua 33.ª edi-
ção, realizada no edi-
fício da Alfândega do 
Porto nos dias 5 e 6 
de novembro de 2021, 
o Fórum de Dermato-
logia voltou a superar 
as expetativas.
Na sessão de aber-
tura, Manuela Selo-
res, que presidiu ao 
evento, comentou as 
“alterações profun-
das” provocadas pela 
pandemia, e destacou 
como “gratificante” 
a oportunidade de 
voltar a “estar com 

colegas dermatologistas, pediatras, 
médicos de Medicina Geral e Fami-
liar e outros profissionais de saúde 
nesta partilha de conhecimentos”. 
No ano em que assume pela última 
vez a presidência do fórum, e coinci-
dentemente abandona a direção do 
serviço de Dermatologia do CHUP, 
ao fim de 18 anos, Manuela Selores 
revelou uma “plena sensação de de-
ver cumprido”. 

O Fórum de Dermatologia 
é um evento anual que 
privilegia o intercâmbio 
entre os cuidados de saúde 
primários e a dermatologia 
hospitalar. Este ano, atingindo 
a sua 33ª edição, realizou-se 
nos dias 5 e 6 de novembro, 
na Alfândega do Porto. O 
evento foi presidido por 
Manuela Selores, diretora 
do Serviço de Dermatologia 
do Centro Hospitalar e 
Universitário do Porto 
(CHUPorto), e contou com a 
presença de Dalila Veiga, em 
representação do CRNOM. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

PRESIDIDO PELA 
ÚLTIMA VEZ POR 
MANUELA SELORES, NO 
MESMO ANO EM QUE 
DEIXA A DIREÇÃO DO 
SERVIÇO  
DE DERMATOLOGIA  
DO CHUP

XXXIII 
Fórum de 
Dermatologia 

MAIOR COMPONENTE CIENTÍFICA, 
MELHOR FORMAÇÃO MÉDICA
Presente na sessão de abertura em 
representação do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM), Dalila Veiga elogiou a 
importância deste evento científico, 
por privilegiar a “partilha de conhe-
cimentos, experiências e atualização 
constante”. Para a presidente do Con-
selho Sub-Regional do Porto, a com-
ponente científica é “extremamente 
importante” na estruturação da for-
mação contínua dos médicos, que “en-
frenta hoje grandes adversidades”. Na 
sua intervenção, relembrou o impacto 
da pandemia na formação e a pressão 
sobre as unidades de saúde, subli-
nhando que o SNS continua a ser um 
dos maiores legados da Democracia 
portuguesa. “A nossa grande con-
quista, de prestar cuidados de saúde 
de qualidade e um nível de formação 
de excelência, está ameaçada. A Or-
dem dos Médicos tem pautado a sua 
atuação pela defesa do SNS, e numa 
altura em que enfrentamos tempos 
de adversidade, com a intenção clara 
de silenciar as ordens profissionais, 
resta-nos mantermo-nos unidos na 
nossa principal missão: servir os nos-
sos doentes. Contem com a Ordem 
dos Médicos, a Ordem somos todos 
nós”, terminou Dalila Veiga. 
Entre palestrantes, moderadores, 
representantes da indústria farma-
cêutica e associações, especialistas e 
estudantes, a mesa da sessão de aber-
tura contou ainda com a presença de 
José Barros e Paulo Barbosa, diretor 
clínico e presidente do Conselho de 
Administração do CHUP, respetiva-
mente, Paulo Leal Filipe, presidente 
do Colégio da Especialidade de Der-
mato-Venereologia da Ordem dos Mé-
dicos, e António Massa, presidente da 
Associação Portuguesa de Dermato-
logia e Venereologia (SPDV). n
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os seus associados nesta área tão im-
portante da atividade assistencial do 
internista”, o serviço de Urgência. 
Após o interregno de um ano, devido 
à pandemia de COVID-19, o evento 
voltou com o mesmo “entusiasmo e 
dedicação”, com cerca de 380 inscri-
ções e totalmente presencial. “Adap-
tamos o programa, desafiamos mode-
radores, oradores, o centro hospitalar 
e todos os colegas e entidades envol-
vidas para concretizarmos o objetivo 
e cativar os participantes. Neste con-
gresso dedicado à Imagem, vamos 
desenvolver temas mais gerais, como 
a segurança dos doentes e profissio-
nais da Urgência, a importância da 
qualidade de formação no âmbito da 
Urgência, mas também temas mais 
específicos. Casos clínicos, cursos pré-
-congresso em áreas críticas para o 
serviço de Urgência, como é o caso da 
insuficiência respiratória, do suporte 
avançado de vida e da ventilação não 
invasiva, que elevam o conhecimento, 
o estado da arte e o tratamento dos 

Serviço de Urgência 
necessita de planeamento 
estratégico e tático

A Medicina Interna assume, 
cada vez mais, um papel 
de destaque no serviço 
de Urgência das unidades 
hospitalares do nosso país. Este 
ano, o Núcleo de Estudos de 
Urgência e do Doente Agudo 
da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna escolheu 
a cidade de Penafiel para a 
realização do 6º Congresso 
Nacional da Urgência, entre 5 e 
7 de novembro de 2021. 

“A Imagem e a Urgência” foi o 
tema central do 6º Congresso 

Nacional da Urgência, realizado nos 
dias 5, 6 e 7 de novembro de 2021, no 
Penafiel Park Hotel. Organizado pelo 
Núcleo de Estudos de Urgência e do 
Doente Agudo da Sociedade Portu-
guesa de Medicina Interna (SPMI), o 
evento incluiu cursos pré-congresso, 
conferências, mesas redondas, “En-
contros com o Especialista”, simpó-
sios, comunicações orais e apresen-
tação de posters, num “programa 
científico completo”. Na sessão de 
abertura, o presidente do congresso 
e médico internista, José Ávila da 
Costa, recordou os tempos em que 
este foi idealizado, em conjunto com 
o nefrologista Levi Guerra, durante 
uma reunião de trabalho na Casa do 
Médico (Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos). 
Já Zélia Lopes, secretária geral do 
congresso, destacou o principal obje-
tivo da comissão organizadora: “pro-
mover a formação contínua de todos 
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doentes que diariamente acorrem aos 
nossos serviços de Urgência”, esclare-
ceu a médica internista. 

CALCANHAR DE AQUILES DO SNS
A importância da especialidade de 
Medicina Interna nos serviços de 
Urgência e a necessidade de se en-
contrarem soluções para melhorar o 
acesso e assegurar cuidados de saúde 
de qualidade aos doentes foi o foco das 
intervenções de todos os membros do 
painel da sessão de abertura. Rui Ca-
pucho, em representação do Conse-
lho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), assumiu que nas 
últimas décadas o serviço de Urgên-
cia tem sido “um dos calcanhares de 
Aquiles do nosso Serviço Nacional de 
Saúde”. Para o especialista em Saúde 
Pública, é uma área de maior con-
flitualidade com os doentes, em que 
a relação médico-doente é mais difí-
cil de se estabelecer. “Temos tentado 
alertar o poder central, no sentido de 
diminuir a afluência a este serviço e 

a carga de trabalho dos co-
legas, mas ainda não conse-
guimos ter um rumo nem 
um planeamento a médio 
e longo prazo. A pandemia 
foi um período muito difícil 
para o serviço de Urgência 
e para todos os profissionais 
de saúde. Mas veio mos-
trar a nossa capacidade de 
nos adaptarmos, trabalhar 
em equipa em cenários de 
crise e arranjar soluções lo-
calmente. Está na altura de 
arregaçarmos as mangas e 
enfrentar os problemas com 
um planeamento estraté-
gico e tático para os serviços 
de Urgência”, recomendou. 
Nesse sentido, acrescentou 
que a Ordem dos Médicos 
tem trabalhado com os Co-

légios de Especialidade e abordado 
vários temas, entre eles a criação de 
uma nova especialidade de Urgência, 
bem como o modo de funcionamento 
deste serviço. “Enquanto profissio-
nais de saúde devemos debater estes 
aspetos e tentar perceber o adequado 
número de profissionais para as vá-
rias tipologias de Urgência”, reforçou.
O painel foi ainda composto por 
Carlos Alberto Silva, presidente do 
Conselho de Administração do Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS), Lindora Pires, diretora 
do serviço de Medicina Interna da 
mesma instituição, Daniela Oliveira, 
representante da Câmara Municipal 
de Penafiel e vereadora do pelouro 
da Saúde, Maria da Luz Brazão, coor-
denadora do Núcleo de Estudos de 
Urgência e do Doente Agudo da So-
ciedade Portuguesa de Medicina In-
terna, Lèlita Santos, presidente da 
SPMI e Pedro Cunha, presidente do 
Colégio da Especialidade de Medi-
cina Interna. 

TÓPICOS DO 
PROGRAMA:

CON FE RÊ NCIA S  A 
Imagem da Urgência 
(António Martins Bap-
tista)  O Caminho da 
Imagem e a Urgência 
(José Mariz).
E N C O N T R O  C O M  O 
ESPECIALISTA  Into-
xicações: Abordagem do doente agudo (Rui 
Barros)  Abordagem da hemorragia diges-
tiva (Rafael Silva)  Desafios e decisões na 
hepatite aguda (Presa Ramos)  A diabetes no 
âmbito da Urgência (Luís Andrade)   Urgência 
e emergência hipertensiva (Pedro Cunha)   
Abordagem do doente com AVC agudo (Vítor 
Fagundes)  FA e anticoagulação – Aborda-
gem no SU (Carla Araújo)  Catástrofe no âm-
bito da urgência (Gustavo Carona)  Aborda-
gem pré-hospitalar do doente agudo (Adelina 
Pereira)  Sépsis e antibioterapia no serviço 
de Urgência (Ricardo Louro)  Abordagem da 
insuficiência respiratória – O doente exacer-
bador no SU (Mariana Meireles)  Papel da 
ventilação não invasiva (Marco Fernandes)  
Síncope (Aurora Andrade)  Vertigens e ton-
turas (Carla Fraga)  Abordagem do doente 
com cefaleia (José Sousa).
MESAS-REDONDAS  A segurança dos 
doentes em Urgência e Emergência (João Sá) 
 A qualidade e formação no Serviço de Ur-
gência (Maria João Lobão)  Os desafios do 
internista na Urgência (Susana Marques)  O 
futuro da Urgência (Filipe Perneta)  Enferma-
gem – O papel do enfermeiro no pré-hospita-
lar (Nelson Coimbra); O enfermeiro na sala de 
emergência (Marco Sousa); O enfermeiro nas 
vias verdes (José Friães)  Internos – Técnicas 
(Hugo Pinheiro); Ecografia (Nuno Carvalho); 
Papel do interno (Catarina Pereira)  Inte-
gração da Covid19 no Trabalho das Equipas 
Multidisciplinares – A Medicina Interna (Mari 
Mesquita);  Os Cuidados Intensivos (Glória 
Cabral Campello); A Medicina Geral e Familiar 
(Almiro Mateus).
SIMPÓSIO  Causas Metabólicas da Dor Ab-
dominal Aguda – Apresentação de um caso 
clínico (Sónia Moreira); Abordagem rápida no 
serviço de Urgência: Dor abdominal – Pro-
tocolo de rastreio de uma doença rara com 
sintoma comum no serviço de Urgência (Ana-
bela Oliveira).
CURSOS  Ventilação Não Invasiva (VNI) 
 Tratamento Não Invasivo da Insuficiência 
Respiratória – Inaloterapia; ONAF; CPAP; VNI 
 Suporte Avançado de Vida (SAV)  Poin-Of-
-Care UltraSound (POCUS). n
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A pandemia veio 
mostrar a nossa 
capacidade de nos 
adaptarmos, trabalhar 
em equipa em cenários 
de crise e arranjar 
soluções localmente



Há já 16 anos que a Associação 
de Estudantes da Faculdade 
de Farmácia da Universidade 

do Porto (AEFFUP) organiza anual-
mente o seu Congresso Científico.
Este ano, subordinado ao tema “Um 
Plano de Recuperação e Resiliência 
para a Saúde em Portugal”, o Con-
gresso da AEFFUP realizou-se entre 
os dias 18 e 20 de novembro, na sede 
da Delegação Norte da Associação 
Nacional das Farmácias (ANF), no 
Porto. Procurando adaptar-se à atual 
realidade do país, o evento aconteceu 
em regime híbrido, potenciando o 
seu alcance para uma audiência na-

cional e internacional. 
Entre estudantes, pa-
lestrantes e moderado-
res, a primeira sessão 
plenária (“Uma Saúde 
Resiliente”) contou com 
a presença de António 
Araújo, presidente do 
Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM) como 
principal orador. 

SAÚDE DE 
PROXIMIDADE 
Ema Paulino, presi-
dente da Associação 
Nacional das Farmácias 
(ANF), foi a primeira 
palestrante e fez uma 
introdução ao tema. “A 
nossa resiliência está à 
prova. A pandemia não 
acabou, voltar a uma 
nova normalidade sig-
nifica incorporar novos 
comportamentos que 
não conhecemos. Mas 

é reconfortante saber que, perante 
uma pandemia desta magnitude, so-
mos capazes de retirar dela os neces-
sários ensinamentos para podermos 

XVI Congresso 
Científico 
AEFFUP

18-20.NOV.2021

“Por uma saúde 
resiliente”

Entre os dias 18 e 20 
de novembro, teve 
lugar na sede da 
Delegação Norte da 
Associação Nacional 
das Farmácias, o XVI 
Congresso Científico 
da Associação 
de Estudantes 
da Faculdade 
de Farmácia da 
Universidade do 
Porto (AEFFUP). 
“Um Plano de 
Recuperação e 
Resiliência para a 
Saúde em Portugal” 
foi o tema proposto 
para esta edição. 
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RECUPERAÇÃO E 
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SAÚDE EM PORTUGAL”



saúde de forma assídua, 
responsável e próxima, o 
que lhe permitiu alcançar 
uma posição de confiança 
junto da população. 

O PRESENTE E  
O FUTURO DO SNS
Como principal orador 
desta sessão, António 
Araújo partilhou a sua vi-
são sobre a situação atual, 
“complexa”, do Serviço Na-

cional de Saúde e do sistema de saúde 
em geral. “Neste momento, o SNS 
não tem líderes, nem ao nível do Mi-
nistério nem nas chefias intermédias. 
Não havendo líderes, não há estraté-
gia. A pandemia trouxe problemas 
acrescidos ao SNS e tem-nos faltado 
estratégia, a médio e longo prazo, até 
numa questão simples, como vacinar 
os portugueses. É essencial pensar o 
sistema de saúde português”, apon-
tou. Encontrar soluções para fixar 
os profissionais de saúde nas zonas 
mais carenciadas, bem como estra-
tégias para reformular o SNS e “tor-

ná-lo mais atrativo”, de modo a impe-
dir que os profissionais continuem a 
optar pelo setor privado ou pelo es-
trangeiro, foram algumas das ações 
mais prementes identificadas pelo 
presidente do CRNOM. Sem esque-
cer o problema da falta de autonomia 
das unidades de saúde para investir 
em equipamento ou contratar profis-
sionais e a crónica falta de financia-
mento. Como “tratamento”, António 
Araújo defendeu, entre outras medi-
das, “uma reforma na articulação en-
tre as instituições”, de modo a pode-
rem prestar “os melhores cuidados de 
saúde à população”. 
A importância da existência de uma 
“estrutura organizada”, de colocar o 
doente no centro do sistema, de uma 
relação saudável entre o SNS, o setor 
privado e social, e da inovação tera-
pêutica foram outros dos assuntos 
abordados na sua intervenção. Visi-
velmente “pessimista” em relação ao 
futuro do SNS, António Araújo dei-
xou porém uma mensagem de espe-
rança aos jovens estudantes, médicos 
e farmacêuticos, desejando que “se 
sintam realizados e consigam cum-
prir os vossos sonhos dentro do SNS”.

Seguiu-se um momento de debate, 
estendido à plateia, e que foi condu-
zido por Carlos Maurício Barbosa. O 
presidente da comissão científica do 
evento e professor da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto 
elogiou “a clarividência e realismo” 
das reflexões partilhadas por António 
Araújo e defendeu a importância de 
“se alterar a forma de trabalhar e se 
investir mais na saúde”. O XVI Con-
gresso Científico da AEFFUP con-
tou ainda com a presença de Rogério 
Gaspar, professor da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa 
há um ano a dirigir o Departamento 
de Regulação e Pré-Qualificação da 
OMS, e Xavier Barreto, em repre-
sentação  da Associação Portuguesa 
de Administradores Hospitalares 
(APAH), entre outros convidados. n

“Um sistema 
resiliente é aquele 
que responde aos 
desafios atuais, mas 
que está também 
preparado para 
responder a eventos 
inesperados, e isso 
é verdadeiramente 
importante”
Ema Paulino

“Neste momento, 
o SNS não tem 
líderes, nem ao 
nível do Ministério 
nem nas chefias 
intermédias. Não 
havendo líderes, não 
há estratégia. (…). 
É essencial pensar 
o sistema de saúde 
português”
António Araújo

ser melhores profissionais de saúde e 
melhores pessoas”. Para a farmacêu-
tica, um sistema de saúde mais resi-
liente passa por “utilizarmos as res-
postas que conhecemos, mas também 
aquelas que pensamos ser as mais efi-
cientes para o reforçar”. “Um sistema 
resiliente é aquele que responde aos 
desafios atuais, mas que está também 
preparado para responder a eventos 
inesperados e isso é verdadeiramente 
importante”, afirmou. Ao longo da 
sua intervenção, Ema Paulino desta-
cou o papel do farmacêutico na pre-
venção da doença e na promoção da 

Mais informação: 
https://congresso.aeffup.com
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TRABALHOS DE 
CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO FEITOS AO 
ABRIGO DE UMA PARCERIA 
COM A ESCOLA DAS 
ARTES DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA, PORTO

Restauro dá nova 
vida a tetos da 
SRNOM
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Estuques do edifício 
sede da SRNOM e 
esculturas antigas 
dos jardins foram 
restaurados

dade e melhoria evidentes. E encon-
tramos nesta equipa o parceiro ideal 
para colaborar connosco nesta mis-
são de restauro. Este protocolo, esta-
belecido entre a SRNOM e a Escola 
das Artes da Universidade Católica, 
revela inúmeras vantagens para os 
alunos, que tiveram a oportunidade 
de receber formação prática num lo-
cal como este, e também para o CR-
NOM que vê assim mais uma etapa 
concretizada com toda a dedicação”, 
assumiu Susana Borges.
Em meados de outubro iniciou-se o 
processo de restauro. “Lancei o desa-
fio aos alunos do 1º ano do curso de 
Conservação e Restauro, porque do 
ponto de vista técnico pareceu-me 
uma excelente oportunidade para 
conjugar a parte teórica e prática da 
formação”, começou por explicar a 
Prof.ª Eduarda Vieira, a docente que 
coordenou os trabalhos, em colabora-
ção com as assistentes Cristina Basto 
e Joana Guerreiro, que acompanha-
ram os alunos. Entre os meses de ou-
tubro e dezembro, os 24 estudantes fo-
ram divididos em três grupos e deram 
início ao restauro dos tetos de duas sa-
las da SRNOM e das esculturas que 
se encontram no exterior.

ESTUQUES DE REVESTIMENTO E 
DE ORNATO MANTÊM-SE COMO HÁ 
100 ANOS 
A recuperação dos tetos, de gramá-
tica romântica com elementos da 
Arte Nova, fazia parte do compro-
misso do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
para este mandato. Em parceria com 
a Escola das Artes da Universidade 
Católica do Porto foi possível dar iní-
cio ao processo, que contemplou duas 
salas do edifício Sede. O edifício data 
de 1912 e o programa original dos te-
tos recorda tons coloridos, que mais 
tarde foram uniformizados para cores 
mais neutras, mantendo os dourados 
e os traços do Romantismo. “Quando 
a SRNOM adquiriu a casa, os tetos já 
tinham esta decoração e nunca mais 
foram intervencionados. Quando co-
meçámos, fizemos uma janela de in-
tervenção e descobrimos que esta 
tinta que está aqui é de um programa 
decorativo, à base de plástico, e foi 

Cuidar, preservar e melhorar a 
estrutura e o património conti-
nua a ser uma prioridade para 

o Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM). Nesse 
sentido, durante este trimestre, levou 
a cabo, de forma empenhada, mais 
uma ação de renovação no edifício 
sede da SRNOM. “Os nossos tetos já 
tinham alguns sinais de degradação 
e estavam a precisar de uma inter-
venção cuidada, que desse garantias 
de conservação. O objetivo principal 
foi sempre preservar o património e 
a arte desta estrutura tão importante 
e valiosa”, relatou a diretora de ser-
viços, Susana Borges. Conhecedora 
do trabalho de qualidade executado 
pela equipa responsável pela licen-
ciatura em Conservação e Restauro 
da Escola das Artes da Universidade 
Católica, Porto, aquando da inaugura-
ção da exposição “Retratos de Médi-
cos na obra de Abel Salazar”, promo-
vida pelo Museu Maximiano Lemos 
da FMUP, em novembro de 2018, a 
SRNOM estabeleceu um protocolo 
com aquela escola. “Procuramos um 
serviço exemplar, de intervenção mí-
nima, mas com garantias de quali-

O edifício sede da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos tem 
sido alvo de várias intervenções de 
melhoria. Durante este trimestre, 
foi a vez dos tetos dos gabinetes 
serem restaurados por alunos 
da licenciatura em Conservação 
e Restauro da Universidade 
Católica Portuguesa, no Porto. A 
Nortemédico acompanhou todo 
o processo, desde o início dos 
trabalhos até à observação do 
resultado final das intervenções. 
Fique a conhecer o antes e o depois 
e deixe-se surpreender.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



PATOLOGIAS 
IDENTIFICADAS:
A – Presença de partículas, 
sujidades e poeiras; 
B – Formação de fendas e 
pequenas fissuras;
C – Destacamento parcial da 
camada cromática.

TRATAMENTO CURATIVO:
1 – Consolidação (aplicação 
de resinas de fixação)
2 – Limpeza (húmida, 
mecânica e química);
3 – Preenchimento de 
lacunas e reparação de 
fissuras (aplicação de massa 
de reintegração);
4 – Pintura (reintegração e 
uniformização cromática com 
recurso a tinta, guaches e cera 
para dourar).

A intervenção de 
conservação e restauro 
dos estuques foi realizada 
entre os dias 28 de outubro 
de 2021 e 13 de janeiro de 
2022 por alunos do curso 
de Conservação e Restauro 
da Escola das Artes da 
Universidade Católica do 
Porto, sob orientação de 
Prof.a Eduarda Vieira, docente 
na instituição, em colaboração 
com as assistentes Cristina 
Basto e Joana Guerreiro.

“Lancei o desafio 
aos alunos do 1º 
ano (…) pareceu-
me uma excelente 
oportunidade para 
conjugar a parte 
teórica e prática da 
formação”
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avaliamos o estado da tinta, 
influenciada por alterações 
de temperatura e humidade, 
com destacamentos proemi-
nentes em determinadas zo-
nas. Então fizemos a fixação 
desse “destacamento” atra-
vés de uma resina acrílica, 
que funciona como adesivo. 
Tudo em proporções muito 
subtis, mas de modo a tor-
nar-se eficiente e aproveitar o 
que já existia. A nossa atua-
ção enquanto restauradores 
preza pela intervenção mí-
nima e somente naquilo que 
é realmente necessário, para 
se respeitar o material”, con-
firmou Gabriel Vasconcelos, 
um dos alunos envolvidos no 
projeto. Só após a estrutura 
estar consolidada, avança-
ram para a pintura, sempre 
com o objetivo de afinar o tom 
existente e uniformizar a cor, 
respeitando o jogo de claros e 
escuros. “São tetos muito de-
talhados e fizemos um grande 
trabalho de retoque nos dou-
rados, com uma cera própria, 
aplicada com o dedo. É uma 
intervenção muito minuciosa, 
que requer sensibilidade e 

grande atenção”, acrescentou Joana 
Freitas, também estudante da licen-
ciatura em Conservação e Restauro. 

RESULTADO É MOTIVO DE 
ORGULHO
Manter a beleza e respeitar os traços 
dos tetos era uma das principais prio-
ridades do projeto. Para as orientado-
ras e alunos, a experiência não pode-
ria ter sido mais positiva, até porque 
tiveram a oportunidade de a vivenciar 
como “verdadeiros restauradores”. E 
perante o resultado final, também o 
CRNOM demonstrou a sua gratidão 
pelo trabalho executado, que a todos 
deixou surpreendidos. Já o restauro 
das esculturas do jardim, obras da 
histórica Fábrica de Santo António 
de Vale da Piedade, esse ainda conti-
nua. As condições climatéricas e o es-
tado de conservação das obras exigiu 
mais algum tempo, mas tudo ficará 
pronto em breve. 

aplicada por cima da original, antes 
da SRNOM ter adquirido a casa. Não 
arriscámos destacar toda esta tinta 
porque não sabíamos o estado da tinta 
que estava por baixo nem o que iría-
mos encontrar. Este é um programa, 
do ponto de vista formal, típico do 
século XIX, quando o estuque se in-
dustrializa e torna-se possível fazer 
elementos e ornatos fora para depois 
colar nos tetos. Ao tentarem aprovei-
tar o espaço, com as alterações que 
fizeram no edifício, influenciaram as 
artes integradas já existentes”, expli-
cou a responsável do projeto. 

RESPEITAR O MATERIAL E 
DEVOLVER A BELEZA ORIGINAL 
Nesse sentido, o primeiro passo foi 
avaliar os danos e estado de conserva-
ção, para elaborar um plano de ação. 
Depois de identificarem as fissuras e 
outros defeitos, os alunos procederam 
à limpeza da estrutura. “De seguida 

UM PALACETE DE ESTILO 
BEAUXARTIANO COM 100 ANOS  
DE HISTÓRIA
Adquirido em 1982 pelo CRNOM, o palacete 
da Quinta de Arca d’Água foi ainda nesse ano 
sujeito a obras de recuperação e adaptação 
por forma a reunir condições para a instalação 
da nova Sede da SRNOM. 

O imóvel, originalmente construído no início 
do séc. XX, pertenceu à família Riba d’Ave e, 
apesar dos seus mais de 100 anos de história, 
preserva ainda o seu projeto original, com 
poucas adaptações a nível estrutural. Tal 
como os estuques que decoram as paredes 
e tetos de algumas das salas do edifício que, 
apesar de assumirem atualmente tons cro-
máticos mais neutros, no essencial, mantêm a 
sua originalidade. São portanto estruturas or-
namentais que devem ser interpretadas como 
parte integrante e indissociável da arquitetura 
e contexto artístico do próprio edifício. O pa-
lacete da Quinta de Arca d’Água, cuja licença 
de obra data de 1912, enquadra-se nas cor-
rentes artísticas de fácies eclética, muito em 
voga no Porto durante os princípios do século 
XX. No entanto, são sobretudo os modelos 
franceses, especialmente de gosto Beauxar-
tiano, que melhor caracterizam este edifício.

Através de referências encontradas na Me-
mória de Projeto (“Os tectos serão estucados 
a gesso e ornamentados como é de uso em 
obras d’esta natureza” – [S.a.], 1912, p. 98),  
confirma-se que os tetos de estuque presen-
tes no edifício sede da SRNOM resultam de 
um programa coevo à construção do próprio 
edifício e não de uma reforma posterior. Cada 
uma das salas do piano nobile apresenta 
estuques com diferentes complexidades e 
gramáticas decorativas, provavelmente em 
consonância com a função a que os espaços 
se destinavam. Do ponto de vista estilístico, 
oscilam entre o neorrococó e um classicismo 
de feição Beauxartiana, indo, em certa me-
dida, de encontro à mesma linha arquitetónica 
do palacete. n

Alçado posterior do edifício (CMP) 

Fachada do edifício (CMP) 

Também as estatuetas em faiança espalhadas 
pelo exterior (provenientes da histórica Fábrica de 
S.to António de Vale da Piedade, fundada em 1784) 
estão a ser restauradas.
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Magia  
do Natal 
em formato 
virtual
FESTA DE NATAL DA SRNOM

MANTER A TRADIÇÃO FOI A 
MISSÃO ABRAÇADA POR TODA 
A EQUIPA SRNOM

Quando tudo já estava 
preparado para se 
realizar a tradicional 
Festa de Natal na 
SRNOM, a pandemia 
voltou a trocar as voltas 
à organização. Assim, 
o Conselho Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos decidiu 
assinalar a quadra 
festiva de forma muito 
especial, levando a 
magia até à casa de 
todos os médicos (em 
formato virtual) e 
prendas solidárias a 
crianças desprotegidas.
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através do código QR ou vá a 
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limitações impostas pelo 
agravamento da pandemia 
de COVID-19, o modelo da 
festa teve que ser repensado. 
“A ideia inicial era voltar ao 
modelo de festa habitual. 
Estávamos expetantes de 
conseguir voltar à normali-
dade e a festa foi preparada 
nesse sentido. Sabíamos que 
tínhamos que garantir todas 
as condições de segurança, 
como o distanciamento e 
as regras de higienização e 
lotação do espaço, com um 
cuidado acrescido na orga-
nização geral. Mas teríamos 
na mesma a tradicional 
festa, como a conhecemos, 
com espetáculo, momentos 
de animação, a entrega dos 
lanches e das prendas. Já 
tínhamos um grande nú-
mero de inscrições na pla-
taforma digital que dispo-
nibilizamos para facilitar o 
processo. No entanto, dado 
o agravamento da situação 
nas últimas semanas, o CR-
NOM considerou que seria 
mais adequado manter ape-
nas o formato digital. Isto 
tendo em conta também a 
faixa etária, uma vez que 
iriamos receber muitas pes-
soas, seriam mais de 100 
crianças por cada sessão”, 
começou por explicar, em 
declarações à Nortemédico, 
a diretora de serviços da 
SRNOM, Susana Borges. 

ESPÍRITO SOLIDÁRIO
Assim, à semelhança do 
ano anterior, optou-se pelo 

formato digital para levar o espírito 
natalício a casa de todos os médicos, 
brindando os seus filhos e netos com 
um vídeo muito especial. E como o 
Natal também é sinónimo de solida-
riedade, o CRNOM espalhou magia e 
felicidade pelas sub-regiões do Porto, 
Braga, Viana do Castelo, Vila Real e 
Bragança. “Tal como fizemos no ano 
passado, mantivemos a distribuição 
de presentes por instituições de aco-
lhimento de crianças dessas regiões. 

A ideia principal foi sempre levar o 
ambiente de magia e Natal a todas as 
crianças. Por isso, a nossa festa em 
formato digital vai apresentar tam-
bém a entrega de lanches e prendas 
às crianças dos centros de acolhi-
mento selecionados. No fundo, simbo-
lizam a entrega dos presentes a todas 
as crianças”, explicou Susana Borges. 
“Voltamos a levar prendas a casas 
que acolhem crianças em situação 
de risco. Acreditamos que a SRNOM 
deve ter um papel importante no pa-
norama social e devemos empenhar-
-nos no sentido de diminuir as difi-
culdades que atingem as crianças, 
particularmente nesta data”, acres-
centou António Araújo na mensa-
gem de Natal, dirigida aos colegas. 
No vídeo lançado a 16 de dezembro, 
o CRNOM revelou que “nestas visitas 
levamos connosco, simbolicamente, 
todas as crianças que habitualmente 
participam na Festa de Natal da SR-
NOM e tentamos deixar nestas ins-
tituições um bocadinho da alegria 
que todos os anos nos transmitem”. 
Nestas circunstâncias, os presidentes 
dos conselhos sub-regionais disponi-
bilizaram-se de imediato a participar 
nas entregas de presentes às crianças, 
feitas através dos representantes das 
instituições. 

MAGIA DE NATAL 
Também os colaboradores da SR-
NOM agarraram o projeto de ime-
diato, “puseram mãos à obra e qui-
seram tomar as rédeas de forma 
autónoma”, elogiou Susana Borges. 
“Preparámos os lanches, desde o con-
teúdo ao embrulho onde foi trans-
portado, com motivos de Natal, e 
participámos nesta distribuição às 
instituições selecionadas. Foi tudo 
preparado de forma interna e com 
toda a dedicação. Conseguimos en-
contrar presentes didáticos, na linha 
dos livros e jogos para estimular o de-
senvolvimento e raciocínio. As insti-
tuições tinham crianças com faixas 
etárias distintas, por isso tivemos 
que adequar e pensar nas prendas de 
acordo com as idades, para crianças 
mais pequenas e também para jovens 
mais crescidos”, revelou a diretora de 
serviços.
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Durante o mês de outubro, o 
Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CR-

NOM) anunciou o regresso da tra-
dicional Festa de Natal à SRNOM, 
agendada para o dia 18 de dezembro. 
Respeitando as orientações das auto-
ridades de Saúde e a fim de garantir 
todas as condições de segurança, o 
evento seria reservado apenas a filhos 
de médicos. No entanto, mais perto 
da data da sua realização e dadas as 



MENSAGEM DE NATAL 
Presidente do CRNOM 

Olá colegas, 
Este ano, mais uma vez, fruto 
da pandemia que atravessa-

mos, não vamos poder ter a Festa de Natal 
que tanto ansiávamos. Uma Festa de Na-
tal presencial aqui nas nossas instalações, 
na vossa Casa do Médico. Assim, através 
dos meios digitais, tal como fizemos no 
ano passado, de forma a tentar alegrar 
e marcar esta festividade, vamos ter um 
momento de magia, seguido daquilo que 
tem sido o nosso empenho nas causas 
sociais. Voltamos a levar prendas a ca-
sas que acolhem crianças em situação de 
risco. Acreditamos que a Ordem dos Mé-
dicos deve ter um papel importante no 
panorama social e devemos empenhar-
-nos no sentido de diminuir as dificuldades 
que atingem as crianças, particularmente 
nesta data. Espero que gostem daquilo 
que preparámos para vocês. Espero que 
para o ano possamos realizar a Festa de 
Natal presencial com os pais, avós e fi-
lhos a compor a nossa casa. Espero que 
tenham um Santo Natal, umas excelentes 
entradas em 2022 e que o próximo ano 
seja muito melhor que 2021, principal-
mente em termos de saúde. 

Colegas, umas Festas Felizes!
António Araújo
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“A magia é a arte de 
encantar e transformar 
sonhos em realidade”

Biografia :: MÁGICO VEGAS

Mágico Vegas, nome artístico de Carlos Filipe 
Diniz Viegas, é um conceituado Mágico Por-
tuguês reconhecido pela entidade máxima 
de ilusionismo nacional (API - Associação 
Portuguesa de Ilusionismo) e internacional 
(FISM - Federação Internacional das Socie-
dades Mágicas). É especializado em Magia 
de Proximidade (Close-up Magic) e Magia 
Infantil, sendo habitualmente convidado para 
atuar em diversos Espetáculos de Ilusionismo 
Nacionais e Internacionais.

Espetáculo  
‘Mágico Vegas’

Com as decorações de Natal 
habituais, as portas do Cen-
tro de Cultura e Congressos 
da SRNOM abriram-se e tor-
naram esta festa ainda mais 
real. Nesse sentido, o Mágico 
Vegas apresentou um espe-
táculo de magia para toda 
a família, mas direcionado 
principalmente ao público 
infantil. Entre bolas verme-
lhas que apareciam e desa-
pareciam entre os dedos, 
ou mesas voadoras, a magia 
aconteceu de forma muito 
atrativa. Sem uma plateia 
presente, o mágico adaptou 
o espetáculo à realidade vir-
tual e criou uma dinâmica 
que contagiou miúdos e graú-
dos, com uma mensagem 
muito especial. “O principal 
objetivo foi transmitir que é 
possível alcançar os sonhos. 
Se realmente acreditarem, 
conseguem atingir tudo o que 
desejarem e acontece ma-
gia. Apesar de não ter aqui 
as crianças de forma presen-
cial, tentei inovar e adaptar o 
espetáculo para que funcio-
nasse como se estivéssemos 
todos realmente no mesmo 
espaço. Procurei muito a in-
teração para que as crianças 
se sintam envolvidas, e acho 
que a mensagem foi transmi-
tida. Espero que vibrem, se divirtam 
e acreditem mais neles próprios. Até 
porque a magia é a arte de encantar 
e transformar sonhos em realidade. 
Transformar o impossível em possí-
vel, desde que coloquem magia em 
tudo o que fazem ou desejem ao longo 
do seu crescimento. A magia começa 
com alegria, é fundamental para rea-
lizar os nossos sonhos”, contextuali-
zou o artista convidado.



zero e os 14 anos, com a esperança de 
serem reintegradas nas suas famí-
lias. Enquanto isso não acontece, “que 
estes presentes tragam felicidade e 
amenizem o seu sofrimento, numa 
quadra que nos chama à verdadeira 
essência de todos nós: o humanismo e 
o espírito solidário”, acrescentou Da-
lila Veiga. 

3 DEZ :: ASSOCIAÇÃO A CASA DO 
CAMINHO 

Ao longo de 33 anos, a Associação A 
Casa do Caminho já acolheu centenas 
de crianças e jovens em risco. Neste 
momento, dá apoio a 25 crianças, en-
tre os zero e os 12 anos, que normal-
mente são os protagonistas das suas 
Festas de Natal, organizando teatros, 
momentos musicais e de magia para 
toda a equipa da instituição. Este 
ano, na impossibilidade de celebrar 
como tanto gostam, foram brindados 
com um pequeno lanche e entrega de 
prendas, incluindo a lembrança da 
SRNOM. “Aqui preocupamo-nos em 
conhecer realmente a criança, perce-
ber quem é, o que precisa e que inter-
venção deve ser feita. Criando laços 
de afeto, dando todo o carinho, apesar 
de não ser a sua família real. Temos o 

privilégio de ter boas condições, 
com grandes espaços exterio-
res, o que lhes dá alguma liber-
dade, mesmo durante o período 
de pandemia e apesar de todas 
as limitações. Estes presentes 
serão uma surpresa que eles 
valorizam muito e agradece-
mos muito o facto de mais uma 
vez se terem lembrado de nós”, 
agradeceu Maria da Luz Costa e 
Silva, fundadora da instituição. 
Em representação de António 
Araújo, a vice-presidente do 

Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos, Júlia Maciel, as-
segurou esta entrega simbólica, que 
na sua opinião “fará toda a diferença” 
no Natal destas crianças. “Este é um 
contributo importante que a SRNOM 
dá a quem mais precisa. É também 
um momento de reflexão e um privi-
légio falar com quem dirige estas ins-
tituições, para perceber em que me-
dida podemos ser úteis, conhecendo 

PORTO
3 DEZ :: CENTRO DE 
ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO 
DE S. JOSÉ E CAMPO LINDO 

O Centro de Acolhimento do 
Campo Lindo é uma instituição 
com a qual a SRNOM mantém 
já uma longa relação de coope-
ração, convidando todos os anos 
crianças desta instituição a par-
ticiparem nas tradicionais Fes-
tas de Natal na Ordem. Este ano, 
não sendo possível, mais uma vez, 
juntar todas as crianças e reunir 
as instituições num momento só, 
a entrega de lembranças foi a so-
lução encontrada para assinalar 
este momento de festa. No dia 3 
de dezembro, a presidente do Con-
selho Sub-Regional do Porto vol-
tou a associar-se a esta iniciativa. 
“É sempre um motivo de grande 
orgulho contribuir para trazer 
sorrisos e esperança a crianças a 
quem a vida já tirou tanto e que 
apesar de tão pequeninas já so-
freram muito. Entendemos que 
este é um gesto de humanismo e 
o objetivo é proporcionar alguma 
alegria e esperança no futuro. A 
esperança é o valor a que mais nos 
temos agarrado enquanto socie-
dade. Por isso, enquanto não for 
possível voltar a reunir sem qual-
quer tipo de impedimento, esta é 
a forma que achamos mais bonita 
para colmatar as atuais limita-
ções”, explicou Dalila Veiga. 
Apesar de ser uma entrega simbó-
lica, para as crianças que residem na 
instituição assume uma importância 
maior. “É bom receber estes mimi-
nhos e saber que se lembram sempre 
das nossas crianças. Em nome delas, 
agradeço muito à Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos. Em 
circunstâncias normais, íamos leva-
-los à festa na SRNOM, mas uma vez 

que esta não se vai realizar, entrega-
mos as prendas e os lanches já hoje, 
numa festa mais pequenina e só entre 
eles. Depois organizamos uma outra 
festa, mais perto do dia da Natal, em 
que recebemos a visita do Pai Natal. 
Com estes presentes, ficarão ainda 
mais contentes”, confessou a diretora 
técnica, Adelaide Alvarenga. No Cen-
tro de Acolhimento do Campo Lindo 
encontram-se oito crianças, entre os 

Prendas para 
instituições de 
acolhimento de 
crianças em risco

Que estes presentes 
tragam felicidade 
e amenize o 
sofrimento, numa 
quadra que nos 
chama à verdadeira 
essência de todos 
nós: o humanismo e o 
espírito solidário.
Dalila Veiga
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solidariedade que fazem um trabalho 
meritório durante todo o ano. Solida-
riedade é o valor a reter nesta época. 
Por isso, agradecemos muito a opor-
tunidade de poder manifestar o nosso 
gesto solidário, acarinhando as crian-
ças e as instituições que se dedicam 
a apoiar os que mais necessitam. Fa-
zem um papel muito importante na 
nossa sociedade”, elogiou Margarida 
Faria.

Apesar de ser uma entrega 
simbólica, fará a diferença na 
vida destas crianças e jovens 
e trará mais alegria neste 
Natal. Além disso, desta forma 
homenageamos também as 
instituições de solidariedade que 
fazem um trabalho meritório 
durante todo o ano.
Margarida Faria

a realidade nacional e, em particular, 
as casas de acolhimento que visita-
mos. Uma vez que não podemos fazer 
a tradicional Festa de Natal, com os 
filhos e netos de colegas médicos, es-
tamos atentos às crianças que estão 
em situação de risco. Para mim, é um 
gosto estar aqui e espero que elas fi-
quem contentes. Aprendemos muito 
com estes gestos e que esta seja uma 
iniciativa para continuar”, adiantou 
Júlia Maciel, durante a entrega que 
decorreu a 3 de dezembro. 

VILA REAL
6 DEZ :: LAR-ESCOLA 
FLORINHAS  DA NEVE 

Pertencente à Santa Casa da Mise-
ricórdia de Vila Real, o Lar-Escola 
Florinhas da Neve destina-se a aco-
lher meninas com idades entre os 3 e 
os 10 anos, “podendo receber, a título 
excepcional, crianças de outras ida-
des, carecidas ou privadas de meio 
familiar adequado ao seu desenvolvi-
mento físico e intelectual”. Neste mo-
mento a instituição acolhe 33 crian-
ças e jovens e recebeu a visita do 
Conselho Sub-Regional de Vila Real 
no dia 6 de dezembro. “Esta é uma 
excelente iniciativa e agradecemos 
muito este gesto. É sempre muito re-
confortante saber que se lembram de 
nós e das nossas crianças. Temos be-
bés e crianças muito pequenas, mas 
também jovens até aos 25 anos, para 
quem esta entrega significa muito. 
Estamos a pensar entregar-lhes estas 
prendas no dia de Natal, para manter 
a tradição e para que sejam recebi-
das de forma muito especial, identi-
ficando sempre quem as ofereceu. No 
ano passado ficaram muito felizes por 
receber estes presentes didáticos, que 
são sempre diferentes e estimulam a 
criatividade”, confidenciou Rita Lis-
boa, diretora técnica da instituição. 
Este ano, também o provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Real marcou presença, para agrade-
cer o gesto da SRNOM. “Só o facto de 
se lembrarem de nós já é uma grande 
felicidade. Procuramos fazer o me-
lhor e estamos muito gratos por este 
reconhecimento”, confessou o Padre 
José Gomes. Para a presidente do 
Conselho Sub-Regional de Vila Real, 
esta é uma iniciativa feliz e uma boa 
solução para celebrar o Natal neste 
contexto. “Infelizmente a pandemia 
ainda não terminou. À semelhança 
do ano passado, mantemos esta solu-
ção, que consideramos mais prudente. 
Apesar de ser uma entrega simbólica, 
fará a diferença na vida destas crian-
ças e jovens e trará mais alegria neste 
Natal. Além disso, desta forma home-
nageamos também as instituições de 

Este é um contributo 
importante que a SRNOM dá a 
quem mais precisa. É também 
um momento de reflexão e 
um privilégio falar com quem 
dirige estas instituições, para 
perceber em que medida 
podemos ser úteis.
Júlia Maciel
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acolhidas e felizes. É graças a este 
trabalho que estas crianças têm aqui 
uma família e estes miminhos que 
vão recebendo têm um significado es-
pecial, principalmente nesta quadra 
de solidariedade. É um gesto simbó-
lico da nossa parte, mas muito impor-
tante, porque devemos ter uma par-
ticipação ativa na sociedade, além do 
contributo médico que temos dado”, 
afirmou o presidente do Conselho 
Sub-Regional de Bragança da Ordem 
dos Médicos. 

É graças a este trabalho que 
estas crianças têm aqui uma 
família e estes miminhos 
que vão recebendo têm 
um significado especial, 
principalmente nesta quadra 
de solidariedade.
António Andrade

BRAGANÇA
6 DEZ ::OBRA KOLPING DA 
DIOCESE DE BRAGANÇA-
MIRANDA

Jardim de infância, Lar de In-
fância e Juventude, Centro 
de Acolhimento Temporário 
e Refeitório são as principais 
respostas sociais do Centro So-
cial Obra Kolping, da Diocese 
de Bragança. Desde 1984 foi 
acumulando valências e neste 
momento tem capacidade para 
25 crianças e jovens, dos zero 
aos 16 anos de idade. “É com 
muito agrado e entusiasmo que 
recebemos estes miminhos e 
agradecemos muito o facto de 
se terem lembrado novamente 
de nós. Estamos aqui no inte-
rior de Portugal, mas temos 
também muitas fragilidades e 
crianças em situações de risco, 
para quem estas prendas fa-
zem toda a diferença. Para nós, 
todas as iniciativas desta ín-
dole são bem-vindas, principal-
mente para as crianças, porque 
é desta forma que lhes conse-
guimos proporcionar um Natal 
com mais aconchego, conforto e 
alegria”, confidenciou a diretora 
técnica, Viviana Flaire. Este 
ano, as 12 crianças que residem 
na instituição vão receber uma 
prenda extra na noite de Natal 
que “deixará uma marca no co-
ração de cada uma”. Tal como 
no ano passado, brindaram a 
SRNOM com um enfeite de 
Natal feito por elas, totalmente 
personalizado, como forma de 
agradecimento. 
Orgulhoso pela iniciativa promovida 
pela SRNOM, António Andrade vol-
tou a associar-se a esta entrega com 
“todo o gosto” e destacou o espírito 
de solidariedade que marca a socie-
dade portuguesa. “É com muito pra-
zer que voltamos, este ano, a fazer 
esta entrega simbólica a instituições 
que prestam um serviço meritório a 
crianças que estão em circunstâncias 
muito difíceis. Tratam, cuidam e dão 
todo o carinho para que se sintam 

VIANA DO 
CASTELO
7 DEZ :: BERÇO DE 
NOSSA SENHORA DAS 
NECESSIDADES

Consciente das dificuldades 
em realizar as celebrações 
de Natal nos moldes tradicio-
nais, também Nelson Rodri-
gues elogiou esta iniciativa. 
“Atendendo às circunstân-
cias atuais, mais uma vez 
não pudemos realizar a festa 
de Natal para os filhos e ne-
tos dos colegas médicos. Por 
isso, tal como no ano passado, 
resolvemos manter a entrega 
de prendas a uma instituição 
que acolhe crianças com pro-
blemas familiares. Imbuídos 
neste espírito de Natal, vie-
mos até cá com o objetivo de 
apoiar esta que é a sua famí-
lia. O nosso contributo é sim-
bólico, mas irá animar e tor-
nar esta quadra mais alegre 
e agradável. Demonstramos 
o espírito solidário dos médi-
cos, que se preocupam com as 
questões sociais e circunstân-
cias de vida dos mais desfavo-
recidos, neste caso particular 
das crianças. Mas também 
das pessoas que cuidam e lu-
tam pela sua reintegração no 
núcleo principal que é a fa-
mília”, afirmou o presidente 
do Conselho Sub-Regional 
de Viana do Castelo.
A entrega simbólica de pren-
das aconteceu no dia 7 de de-

zembro no Berço de Nossa Senhora 
das Necessidades, uma estrutura do 
Centro Social e Paroquial de Nossa 
Senhora de Fátima, em Viana do 
Castelo, dirigida por Idália Pinheiro. 
Fundado em 1992, é desde 2015 uma 
casa de acolhimento residencial para 
crianças e jovens. 
“Agradecemos muito este contributo, 
que assume duas vertentes distintas. 
O simbolismo do Natal, que é sempre 
importante, e significa que uma en-



BRAGA
7 DEZ :: CENTRO 
CULTURAL E SOCIAL DE 
SANTO ADRIÃO

O Centro Cultural e So-
cial de Santo Adrião, em 
Braga, voltou a ser a insti-
tuição escolhida para esta 
entrega simbólica nesta 
sub-região. Fundado em 
1983, começou por desen-
volver projetos de âmbito 
sociocultural e recreativo, 
dinamizando algumas res-
postas de apoio à infância 
e à terceira idade. Mais 
tarde criou a Creche e Jar-
dim de Infância, alargando 
também o seu âmbito de 
atuação a crianças em si-
tuação de perigo através 
do Centro de Acolhimento 
Temporário, que atual-
mente acolhe 10 jovens, 
entre os 8 e os 19 anos de 
idade. 
“Já cá estivemos no ano 
passado e voltamos a 
apoiar esta instituição que, 
independentemente desta 
pontual entrega de pre-
sentes às crianças e jovens 
que cá residem, tivemos 
já oportunidade de apoiar 
noutras circunstâncias. 
Auxiliamos com bens que 
vão necessitando sempre 
que solicitado, reconhe-
cendo o trabalho meritó-
rio que têm feito ao longo 
de vários anos de história. 
Por isso, voltamos cá com 
muito gosto para fazer esta entrega e 
contribuir para que tenham um Na-
tal diferente e mais feliz. É um mimo 
que faz toda a diferença para quem 
recebe e que conta muito também 
para nós, que relembramos o espírito 
solidário da SRNOM. A sub-região de 
Braga desde sempre teve o intuito de 
desenvolver um papel ativo na socie-
dade em que está inserida e não po-
deria deixar de associar-se a esta ini-
ciativa”, reforçou André Santos Luís, 
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presidente do Conselho Sub-Regional 
de Braga. 
Contribuir para o sorriso e felicidade 
de cada uma das crianças e jovens é 
também o objetivo da equipa do cen-
tro social. Juliana Teixeira, assistente 
social da instituição, recebeu as pren-
das e garantiu que “farão toda a dife-
rença na vida destes jovens, porque 
sentem que foram lembrados”. n

Demonstramos o espírito 
solidário dos médicos, que se 
preocupam com as questões 
sociais e circunstâncias de 
vida dos mais desfavorecidos
Nelson Rodrigues

A sub-região de Braga desde 
sempre teve o intuito de 
desenvolver um papel ativo 
na sociedade em que está 
inserida e não poderia deixar 
de associar-se a esta iniciativa
André Santos Luís

tidade externa se lembrou de quem 
mais precisa, o que é muito positivo. 
Por outro lado, um aspeto mais triste, 
no caso dos jovens que sabem que não 
podem estar com os pais e ter um Na-
tal como a maioria das crianças. De 
qualquer forma, é sempre uma apren-
dizagem, porque com estas ofertas 
percebem a importância da partilha. 
Sentem que não estão esquecidas, 
que as pessoas pensam nelas e que-
rem o seu melhor. Cada prenda faz 
a diferença e é especial”, assumiu a 
coordenadora e assistente social da 
instituição, Rosa Meira. 
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tima Caeiro Taborda, esposa do autor 
que dá nome ao livro. O evento acon-
teceu no dia 12 de novembro e contou 
com a presença de vários convida-
dos, amigos e familiares dos autores, 
e ainda António Sarmento e Miguel 
Guimarães, bastonário da Ordem dos 
Médicos. 
Coube a Lurdes Gandra, em repre-
sentação do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CR-
NOM), inaugurar a cerimónia que, 
antes do mais, pretendeu ser uma 
“sentida e merecida homenagem” 
ao médico e fotógrafo João Taborda. 
“Quaisquer adjetivos são sempre pou-
cos para qualificar a arte fotográfica 
do nosso colega. Espero que a quali-
dade dos textos e a beleza das ima-
gens vos encante tanto quanto a mim 
me encantou”, confessou. Nesta intro-
dução, agradeceu ainda o contributo 
de José Poças e recordou o seu per-
curso, com esta nova obra após o livro 
“A Relação Médico-Doente: Um con-

tributo da Ordem dos Médicos”, apre-
sentado na SRNOM em fevereiro de 
2020, de que foi coautor e editor.
 
CONTRIBUTO ÉTICO 
“Reflexões em tempos de Pandemia” 
dá nome ao mais recente livro de José 
Poças, diretor do serviço de Infeciolo-
gia do Centro Hospitalar de Setúbal. 
Recuando no tempo, o autor recor-
dou o facto de, naquela mesma sala, 
na cidade que o viu nascer há 63 anos, 
ter discursado na cerimónia de apre-
sentação do livro “A Relação Médico-
-Doente”, numa altura em que che-
gavam as “aterradoras imagens que 
retratavam o caos que se vivia nos 
hospitais da China, de Itália e, até 
mesmo, da vizinha Espanha”. Nessa 
época, questionava-se sobre “a capaci-
dade de Portugal resistir a um cená-
rio daquela intensidade”, inquietan-
do-o ainda mais a “possibilidade de 
tal se prolongar no tempo”, recordou. 
Para enquadrar a reflexão que faz 

O Salão Nobre do Centro de Cul-
tura e Congressos da SRNOM 
recebeu a apresentação das 

obras “Reflexões em tempos de Pan-
demia - Histórias de vida, de prazer, 
de sofrimento e de morte” e “João Ta-
borda: Um fotógrafo humanista”. A 
primeira da autoria de José Poças, 
médico especialista em Medicina 
Interna, e a segunda lançada por Fá-

Após longos meses de pausa, o 
Salão Nobre da SRNOM voltou 
a receber o lançamento de duas 
obras literárias. “Reflexões em 
tempos de Pandemia”, de José 
Poças, e “João Taborda: Um 
fotógrafo humanista”, publicado a 
título póstumo, ambos da editora 
By The Book, foram apresentados 
entre amigos no dia 12 de 
novembro. 

Duas obras, 
vários pontos 
em comum

LIVROS DE JOSÉ POÇAS 
E JOÃO TABORDA 
APRESENTADOS  
NA SRNOM

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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no que ao ensino da ética 
diz respeito”, foram as fi-
guras escolhidas para a 
contracapa. Também Cas-
tro Ribeiro, cardiologista, 
e Rocha Marques, inter-
nista e infeciologista, dei-
xaram algumas palavras 
na badana do livro, pela 
“influência que tiveram” 
na sua vida e por lhe te-
rem ensinado “o real sig-
nificado da lealdade, da 
coerência nos princípios, 
a mais-valia da solidarie-
dade, a importância do 
desempenho profissional 
e da manutenção de uma 
capacidade de entrega 
sem reservas ao nosso se-
melhante”, justificou.
O seu gosto pela História, 
a nível geral, mas também 
pela História da Medicina, 
em particular, levou-o a 
introduzir nesta sua nova 
obra o capítulo “Vida e 
Morte em tempos de pan-
demia”. Para si, esta é 
“uma ode, em estilo de ho-
menagem, a todos os que 
sofrerem, pereceram e 
sobreviveram”, invocando 
memórias da experiên-
cia vivida num dos dias 
em que esteve na linha da 
frente no seu hospital. 

OBRA EXEMPLAR
Miguel Guimarães, basto-
nário da Ordem dos Médi-
cos, foi um dos convidados 
que tomaram a palavra 
nesta sessão de apresenta-
ção. Recordando a “grande 

colaboração de José Poças na elabo-
ração das primeiras recomendações 
dirigidas à Ministra da Saúde”, desta-
cou o papel do infeciologista “no com-
bate à pandemia desde a primeira 
hora”. Para o bastonário da Ordem 
dos Médicos, esta é “uma obra que 
devia ser lida por todos”, onde se en-
contra “o espírito ético e único do seu 
autor, um homem positivo e culto, 
que soube partilhar os desafios e as 
vivências desta pandemia”.

APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO
A amizade entre José Poças e João 
Taborda propiciou que as obras de 
ambos fossem apresentadas de forma 
conjunta. Tendo-se conhecido ainda 
enquanto internos, de Medicina In-
terna, no caso de José Poças, e de 
Pneumologia, no caso de João Ta-
borda, os dois nunca deixaram de se 
procurar. Tendo João Taborda sido, 
ao longo da sua vida, “um apaixonado 
pela arte”, que recebeu mais de 800 
distinções na área da fotografia, a 
obra “João Taborda: Um fotógrafo hu-
manista” nasceu já após a sua morte, 
em 2020, pela mão da sua esposa, Fá-
tima Caeiro Taborda, também mé-
dica pneumologista.
Para José Poças, “apesar de aparen-
temente estas serem duas obras dis-
tintas, na verdade têm muitos pontos 
em comum”, daí ter lançado o repto 
para o lançamento conjunto. Uma 
ideia também defendida por Miguel 
Guimarães, que declarou que “entre 
a fotografia e a descrição, existe um 
mundo de felicidade que devemos 
aproveitar a bem de todos”. 
Coube depois a Vera Santos, filósofa 
dedicada à Psicologia Educacional e 
prima de José Poças, e António Sar-
mento, diretor do serviço de Doen-
ças Infeciosas do Centro Hospitalar 
Universitário de São João, apresen-
tar a obra “Reflexões em tempos de 
Pandemia”, enquanto José Barata, 
ex-diretor do serviço de Medicina In-
terna do Hospital de Vila Franca de 
Xira, tratou da apresentação de “João 
Taborda: Um fotógrafo humanista”, 
após a esposa e o filho terem parti-
lhado algumas palavras sentidas. “Os 
afetos e o humanismo fazem parte 
da sua fotografia e fazem parte da 
forma como ele, ao longo da sua vida, 
se comportou, quer como médico, 
quer como pessoa e como fotógrafo. 
Este sonho realizado está agora ao 
alcance de todos vós, e com ele pre-
tendemos perpetuar a sua memória 
de uma forma bela e luminosa”, con-
cluíram. n

neste livro sobre a pandemia, parti-
lhando histórias de vida, de prazer, 
de sofrimento e de morte, José Poças 
convidou quatro personalidades do 
meio médico a escreverem os textos 
da contracapa e da badana. Miguel 
Guimarães, bastonário da Ordem 
dos Médicos, pelo “modo como tem 
exercido os seus mandatos, que vai 
ao encontro dos princípios deste li-
vro”, e Walter Oswald, médico e pro-
fessor universitário, pelo “exemplo 
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‘A Doença é um 
Suicídio Parcelar’

PSIQUIATRA E PSICANALISTA JAIME 
MILHEIRO PARTILHOU REFLEXÕES SOBRE O 
«FUNCIONAMENTO DOS SERES HUMANOS»

18.NOV.2021
:: CONFERÊNCIA

No Dia Mundial da Filosofia, 
celebrado a 18 de novembro, Jaime 
Milheiro levou até ao Salão Nobre 
da SRNOM uma conferência sobre 
Medicina, Psiquiatria, Doença e 
Comportamento Humano. Carlos 
Mota Cardoso, Walter Osswald e 
António Ferreira completaram a 
mesa e refletiram também sobre o 
sentido da vida e a humanidade. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Somos donos da língua, da lite-
ratura, da difusão, de uma rela-

ção humanista que o médico tem que 
ter face à doença. Não há um estô-
mago doente, há uma pessoa doente, 
pessoa única e que precisa que alguém 
desça até ele, de modo a compreendê-
-lo no seu sofrimento e ajudá-lo a en-
contrar um sentido para a vida”. Foi 
desta forma que Carlos Mota Cardoso 
iniciou a sessão agendada para o dia 
18 de novembro. No Salão Nobre da 
SRNOM, com um plateia de médicos  
“que se admiram e partilham valores 
similares”, o médico psiquiatra deu as 
boas-vindas aos membros da mesa e 
ao orador Jaime Milheiro, referindo-
-se ao colega como “um exímio oficial 
da Medicina da Alma, um mestre que 
ensinou muitos de nós”. 
Antes de partilhar com todos os pre-
sentes a apresentação que preparou, 
(“A Doença é um Suicídio Parcelar”,  
reproduzida na íntegra nas páginas 
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seguintes), Jaime Milheiro assumiu 
trazer um “tema complicado”, prin-
cipalmente numa altura em que a 
Medicina se transformou tanto. “Os 
médicos passaram a ser instrumen-
tos dos seus próprios instrumentos. 
Avançar na Ciência é ótimo, mas 
tombar nesse tipo de situação, que é 
hoje bastante comum, parece-me, de 
alguma forma, o rebater ou o tentar 
responder a esta pergunta banal, que 
todos os médicos fazem: como fun-
ciona o ser humano? Nós temos uma 
enorme ignorância sobre isso. Não de-
vemos ter medo das palavras, a nossa 
ignorância é imensa. Eu sinto, da mi-
nha parte, que estamos numa época 
de passagem. Sou médico há mais 
de sessenta anos e trabalho na tenta-
tiva de pensar um pouco mais de que 
como são as pessoas e como funciona 
o ser humano. Há mais de cinquenta 
anos que trabalho ouvindo e ten-
tando perceber as pessoas e tentando 

aprofundar o conhecimento daquilo 
que as pessoas me dizem, através do 
que a Ciência me deu. A Ciência é, 
naturalmente, o plano de fundo de 
tudo isto, mas a seguir à Ciência há 
o pensamento, do qual não nos pode-
mos abstrair. Pensando, para além do 
mais, pode ser útil”, confessou o psi-
canalista. Terminada a conferência, 
Walter Osswald, professor de Bioé-
tica, e António Ferreira Professor de 
Medicina Interna, teceram alguns co-
mentários e elogiaram “o exemplo de 
verdadeira sabedoria” e o “estímulo 
ao pensamento” que constitui Jaime 
Milheiro. 

Jaime Milheiro, psiquiatra e psicanalista, 
fez a sua formação no Porto, Lisboa e 
Paris. Humanizar e valorizar os facto-
res psicossociais na Saúde/Doença foi 
a grande luta da sua vida profissional. 
Este é seu décimo segundo livro, numa 
permanente interrogação sobre o fun-
cionamento dos seres humanos. Fundou 
o Centro de Saúde Mental de Vila Nova 
de Gaia num registo de Psiquiatria Comu-
nitária. Fundou o Instituto de Psicanálise 
do Porto. Criou os «Colóquios do Porto: 
Psicanálise e Cultura». Foi Presidente 
do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos 
Médicos. Foi Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Psicanálise. Foi Presidente 
do Conselho Nacional de SaúdeMental. 
Foi agraciado com: Medalha de Ouro do 
Ministério da Saúde, Medalha de Ouro do 
Município de V. N. de Gaia e Medalha de 
Mérito da Ordem dos Médicos.

Fonte: WOOK
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 1  Após mais de 50 anos de prática médica 
e de uma progressiva reflexão sobre o 
funcionamento interno dos seres humanos, 
este texto resume o que livremente tenho 
discernido e ponderado. Constitui uma espécie 
de depoimento-testemunho, partido da clínica. 
“Penso: logo existo: logo funciono”.

 2  O ser humano sabe que existe (sente-se, 
palpa-se, move-se) numa oficina impregnada de 
“subjectividade” e em laboração permanente.
Tem consciência de si, identifica-se nas suas próprias 
imagens, reconhece-se no nome que lhe puseram. 
Percebe que existir é temporizar, no 
silencioso prazer de funcionar.

 3  Eterno até que o planeta o extermine, 
também sabe que dentro de si rodopia um 
precioso arquivo de histórias, memórias e 
singularidades emocionais, entrelaçadas 
numa continuidade a que costumo chamar 
“Sentimento de percurso” 
sinalizadora da coerência biográfica do sujeito.
“Sou o mesmo: continuo o mesmo: 
nos anos que passam”. 

 4  Separar o corpo da mente é tão 
absurdo como separar o oxigénio do 
hidrogénio na composição da água.
Será impossível fazê-lo.
Seria desfazer quem somos e o que somos.

 5  Há históricas resistências na 
ultrapassagem do dualismo corpo/mente.
Dificilmente se fazem leituras unificadas 
dos humanos funcionamentos.
Nem dispomos de conceitos ou de 
palavras certas para o fazer.
Falta-nos o que habitualmente designo 
“O Passo-do-Índio”
recuperador dos factores originários 
que dentro de nós mantemos.

 6  Excluir a subjectividade do 
funcionamento global será:
estudar o ouvido pensando descobrir 
a musicalidade do sujeito
estudar os órgãos genitais pensando 
descobrir a sexualidade do portador
estudar o estômago pensando descobrir as 
gastralgias do indivíduo mal disposto.

 7  A subjectividade e a capacidade de 
pensar pertencem à pessoa, não ao cérebro, 
mesmo que este seja indispensável suporte 
de tudo quanto na mente se passa.
É a pessoa que dá expressão ao cérebro durante 
o crescimento (ligações, neuroplasticidade), não o 
cérebro que dá expressão à pessoa, contrariamente 
ao que algumas abusivas interpretações 
das neurociências pretendem fazer crer.

 8  Transportando estes dados para a equação 
da Saúde/Doença, lembraria que, segundo 
informações da Biologia, cada partícula 
de vida contém a sua própria destruição: 
contém a sua própria partícula de morte.

Não precisaremos de estar doentes para morrer.
Quando falamos de vulnerabilidade e de 
Doença, de que estaremos então a falar?

 9  Supor aleatórios em questões tão essenciais 
como as origens do sofrimento e da Doença...
não considerar a participação activa do H. Sapiens 
na construção do seu próprio edifício…
tornou-se incompatível com a 
inteligência da nossa idade.

 10  Cancros, depressões, alergias, doenças auto-
imunes, reumatologias, “psicotizações” da imagem 
do corpo (anorexias mentais, transexualidades) e 
muitas outras doenças de prevalência acelerada, 
não serão desgastes nem agressões.
Derivam de interioridades em desequilíbrio e 
de funcionalidades em descompensação.

 11  Evidenciam desarranjos da circulação da 
“água” e constituem um paradoxal imposto de 
sobrevivência: uma espécie de seguro de vida 
contra potenciais desmoronamentos do edifício.
Nas suas zonas mais fundas regularmente 
tenho observado constelações depressivas 
(“depressividades”) em veredas de auto-
agressão. Até de auto-destruição.
Apelido-as, por isso: “suicídios parcelares”.

 12  Prematuros, descalços, desassossegados, 
os seres humanos desenvolvem-se numa 
progressiva escala de necessidades, plena 
de fomes, apetites e (in)satisfações.
Nascem de tal forma dependentes que apenas 
sobrevivem em adequados climas de alimento 
e afecto, pelo que evolutivamente se obrigaram 
a criar e a dentro de si aconchegar imagens 
representativas dos objectos protectores 
(tornando-os presentes, mesmo na sua ausência), 
num movimento cada vez mais elaborado.

 13  Foi na complexidade dessa “representação 
mental do objecto” que adquiriram as capacidades 
de adiar (tempo interno), de simbolizar 
(transformar o grunhido em palavras) e de mentir 
(fantasiar, esconder, omitir, recalcar, inventar), 
que absolutamente os definem e caracterizam.
À semelhança dos classicamente designados 
aparelhos digestivo, circulatório, respiratório, 
urinário e outros, construíram também um aparelho 
psicológico único e identitário, associado ao “saber 
do corpo” entretanto igualmente personificado.

 14  Foi ainda nesse movimento que, em grau 
maior ou menor, adquiriram capacidades de 
autonomia, escolha e responsabilização…
sobre si, sobre os outros, sobre a vida…
numa dinamização que, melhor ou pior, 
lhes cumpre ou atrofia os elementares 
provimentos na relação com os outros.

 15  Na base desse processo reside uma 
inerência fundamental da humana condição 
(uma promitente “fome de vida”) a que chamo: 
“Misteriosidade” 
responsável pela inscrição de faces 
positivas nos precoces “medo do 
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desconhecido” e “medo de estar só”… 
e motor de busca de todos os desejos 
de encontro e conhecimento. 
Sem misteriosidade todos seríamos 
quadrados, obtusos e neendertais, incapazes 
de adiar, de simbolizar e de mentir.

 16  Presumo que foi na ocultação dos genitais 
femininos pela posição erecta determinada e 
na inexorável cogitação sobre as “pequenas 
diferenças” entre homens e mulheres dessa 
verificação decorrente, que o(a)s Sapiens 
vincaram e ampliaram a misteriosidade inicial...
tornando-a elemento decisivo na 
fundamentação da espécie e na organização 
dos seus sentimentos de Saúde.

 17  Inscreveram-na corpo e nas imagens do 
seu corpo que “participa”, “sente”, “sofre “ 
e “aprende” num constante exercício...
fixando esse “saber”, muito mais emocional 
do que mental, no subsolo da corporeidade 
que interliga três biografias: do próprio, 
da espécie e das espécies em geral.

 18  Quando a civilização tenta anular a subjectividade 
e a temporalidade interna dos humanos, obstaculiza-
lhes a misteriosidade e as capacidades inventivas-
adaptativas. Bloqueia-lhes o prazer de funcionar.
Confunde existências, esteriliza 
pessoas e ameaça relações.
Introduz o caos no arquivo e coloca-o à 
mercê de “toxicidades” invasivas.

 19  A Doença isola, condensa e localiza 
as depressividades e angústias porventura 
nisso incumbidas, salvaguardando a 
estabilidade geral de funcionamento.
Não significará ruína, em princípio. Significa a 
“solução” do “saber” daquele corpo, sendo o 
antidepressivo natural (o melhor que conheci), 
para situações não convertíveis em depressão.
“Suicida parcelarmente... para não morrer”.

 20  No plano das “vulnerabilidades pessoais”:
Sabendo-se que milhões de células cancerígenas por 
todos os corpos vagueiam e só nalguns se organizam
Sabendo-se que milhões de bactérias por todos 
os corpos circulam e só alguns se infeccionam
Sabendo-se que milhões de atropelos imunitários por 
todos os corpos transitam e só alguns se vitimizam
Sabendo-se que milhões de sofrimentos por 
todos os corpos divagam e só alguns adoecem
Que deveremos interrogar e de que forma?

 21  No plano das “escolhas pessoais”:
Sabendo-se que idênticos transtornos, em pessoas 
diferentes, conduzem a patologias diferentes
Sabendo-se que, por exemplo, raivas 
acumuladas desencadeiam perturbações de 
pele ou perturbações cardíacas em certas 
pessoas, manifestações depressivas em 
muitas e noutras tantas nada provocam
Sabendo-se que nas perdas afectivas há pessoas 
que reagem com cefaleias, outras com perturbações 
de luto, outras com desvios de comportamento, 
outras ainda com fugas e negações

Sabendo-se que na chamada “fibromialgia” 
os músculos intensamente doem em pessoas 
sedentárias mas com a mente em constante correria
Como interrogar tudo isso? 
Como e porquê?

 22  Não serão umas quantas superficialidades ditas 
neuro psicológicas que satisfarão tais interrogações. 
Há muitíssimas funcionalidades inacessíveis 
às evidências tecnológicas, às químicas 
tecnocêntricas e às esquematizações informáticas 
(todos os robots e parafusos gozam de 
perfeita saúde: basta olear as dobradiças).
Só com novos conceitos e novos paradigmas 
poderemos investigar as “águas” anunciadas 
mas ainda não conhecidas.

 23  Quero com isto dizer que todas as Doenças 
contemplam benefícios e prejuízos que o furor 
médico-científico não admite nem compreende.
Todas conjugam misteriosidade, sofrimento, 
depressividade e corpo, num fluxo 
unitário de “fomes” e insatisfações.
Nos índios, naquilo que designo 
como o “Passo-do-Índio”…
 
… não há distinção entre corpo e espírito
… não há distinção entre natural e sobrenatural
… tudo será uma coisa só, físico e espírito…

segundo informam os irmãos Vilas Boas, antropólogos 
que durante decénios os estudaram na Amazónia.

 24  A Doença nunca será um corpo 
estranho na Pessoa. 
Na origem, na formulação, no trajecto, dependerá 
das particularidades pessoais. Curar em Medicina 
significa curar as consequências, não as causas, 
embora as mobilizações do acto de curar 
(consciencialização, alerta, mudança de vida, 
reabilitação) possam só por si evitar recidivas. 
Os medicamentos interrompem os circuitos do 
desassossego mas não os extinguem, cegos-
surdos-mudos para os compromissos subjectivos. 
Porque melhoraremos as dores físicas 
com toques pele-a-pele?

 25  Os cérebros de Jesus Cristo, Einstein e Hitler 
em nada seriam diferentes. Tal como o coração.
A diferença não virá daí. Virá da qualidade 
da “água” que pelos sistemas circula. Se 
mudassem de recipiente (com 20% de 
genética), mudariam de fluidez e de calibre.

 26  Lembraria ainda que quem pensou e 
escreveu este texto não foi o meu cérebro…
Fui eu…
Embora sem ele não o pudesse ter feito.

PORTO, Outubro de 2021 
Jaime Milheiro 
(Psiquiatra/Psicanalista) n
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Depois de uma “ex-
periência agradá-
vel” e por conside-

rar o Centro de Cultura 
e Congressos da Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SR-

NOM) “um espaço ideal” para rece-
ber exposições, Olga Santos voltou a 
propor apresentar a sua mais recente 
mostra na Casa do Médico. Assim, no 
dia 4 de novembro, realizou-se a inau-
guração da exposição coletiva de pin-
tura, escultura e desenho “Na Pleni-
tude”. Apesar de ser uma estreia, esta 

EXPOSIÇÃO COLETIVA 
DE PINTURA, ESCULTURA 
E DESENHO

“Na 
plenitude”
GALERIA OLGA SANTOS 
VOLTA À SRNOM COM 70 
OBRAS DE 14 ARTISTAS

“Na plenitude de 
um sentimento 
de gratidão” pela 
natureza e pela 
“elevação enquanto 
seres humanos” foi a 
grande proposta de 
14 artistas da Galeria 
Olga Santos para a 
exposição que esteve 
patente na SRNOM 
entre os dias 4 e 28 
de novembro. Entre 
pinturas, esculturas 
e desenhos, cerca 
de 70 obras de 
arte compuseram 
a estreia da mostra 
“Na Plenitude” numa 
exaltação da arte, 
da natureza e da 
introspeção. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

era uma mostra pensada ainda antes 
da pandemia. “Devemos entender a 
vida como uma “plenitude” de felici-
dade. A pandemia trouxe-nos uma 
onda de introspeção e reflexão, mas 
essencialmente de gratidão por tudo 
o que temos e pela natureza. É im-
portante olhar, sentir e perceber que 
somos parte da natureza e que temos 
que a respeitar. Esta fase tirou-nos 
muita coisa, mas nunca a natureza. 
Continua sossegada, dá-nos tudo 
sem pedir nada. Por isso, é na pleni-
tude desse sentimento de gratidão e 
busca por nos elevarmos como seres 
humanos que fazemos esta proposta 
de refletir e exaltar o nosso papel no 
universo, de fazermos algo pelo bem e 
pela verdade”, esclareceu a curadora. 
Formada em Arquitetura e ligada às 
artes desde a infância, Olga Santos 
abriu a sua galeria em 2003, “para 
partilhar a arte com os outros”, e 
aquela tem funcionado como uma 
“porta aberta” para artistas que estão 
em início de carreira. Nesse sentido, 
convidou 13 artistas que trabalham 
consigo e com a galeria há já alguns 
anos para apresentarem as suas obras 
nesta mostra. “Estes artistas foram 
selecionados para esta exposição em 
específico porque trabalham a natu-
reza e exaltam a arte de uma forma 
que está relacionada com este con-
ceito que eu idealizei: de não banali-
zar a arte, de ir à procura da natureza 
e de agradecer esse processo de eleva-
ção pessoal. A arte tem essa missão 
de enobrecer os nossos sentimentos e, 
podemos partilhar com os outros essa 
perspetiva”, justificou. 
Entre pinturas, esculturas e dese-
nhos, André Gigante, Armanda 
Aguiar, Daniel Gamelas, Domingos 
Júnior, Elizabeth Leite, Emma Cravo, 
Fernanda Santos, Isabel Lhano, José 
Augusto Martins, Margarida Barra, 
Maria da Paz, Marta de Aguiar, Olga 
Santos e Rosa Ramos apresentaram, 
ao todo, cerca de 70 obras. A exposi-
ção esteve patente no bar e corredores 
da SRNOM até ao dia 28 de novembro 
e, através de marcação, os artistas ti-
veram a oportunidade de explicar os 
processos criativos e as referências 
das suas obras aos visitantes mais 
curiosos. n
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“A “Cadenza” é uma oportuni-
dade de partilha da mestria e 

agilidade do solista. Do mesmo modo, 
intencionamos um espaço de exposi-
ção no qual é possibilitado aos artistas 
a apresentação de obras de distintos 
contextos. Esta interseção permite a 
inclusão de diferentes áreas e temas, 
numa exposição coletiva que pre-
tende proporcionar um instante de 
reflexão. Uma ausência de ruído com 
a certeza de um retorno. Um silêncio 
anódino”. É desta forma que Iara Ma-
galhães e Jéssica Pereira apresenta-
ram a mostra que esteve patente na 
Galeria do Centro de Cultura e Con-

gressos da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM), de 2 a 5 de 
dezembro. 
O Projeto S1SMO apresenta-
-se como uma iniciativa que 
pretende estimular e divulgar 
a produção artística em Por-
tugal. Reúne duas estudantes 
finalistas da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade 
do Porto em especializações 
distintas – Multimédia e Pin-
tura. Nesse sentido, foi criada 
uma plataforma que permi-
tiu a interação de diversas 
expressões artísticas, entre 
elas Escultura, Multimédia, 
Pintura, Música e Dança. “É 
a nossa primeira exposição, o 
nosso primeiro projeto e tem 
um sabor muito especial. Es-
peramos que as pessoas gos-
tem e acreditamos que vamos 
todos aprender com o que ve-
mos hoje. Mais do que uma 
mostra, é um incentivo para 
todos aqueles artistas que 
querem expor e pensam que 
não têm portfólio suficiente. 
Nós tentamos criar um es-
paço para que a arte seja 
apreciada e que todos vivam 
a experiência”, contaram Iara 
e Jéssica.
Agnes Dei, Alex Will, Bea-
triz Moreira, Beatriz Praze-
res, Bene Ferreira, Carlos 
Cerqueira, Cláudia Handem, 
Isabel Brito, Joana Alves, 
Jorge Cruz, Lourinho Vieira, 

Maria Palma, Pedro Alves, Ribeiro, 
Rodolfo Lopes, Rute Pereira, Sumo-
lada, Susana Olaio compuseram o 
leque de participantes selecionados. 
A inauguração contou ainda com a 
presença de Ricardo Leite, natural 
do Porto, que apresentou “Retrato 
entre Portas”, uma pintura a óleo que 
criou durante a pandemia e na qual 
explicou todo o processo criativo. O 
momento musical foi proporcionado 
por António Santos da Cunha, Mi-
guel Ribeiro, Constança Gonçalves, 
Henrique Vale, Valéria Dias e Iara 
Magalhães, e a poesia ficou a cargo 
de Cassei (Jéssica Pereira). n

PROJETO ARTÍSTICO 
/ EXPOSIÇÃO

Cadenza
VÁRIAS EXPRESSÕES, 
UMA SÓ ARTE

Estimular e divulgar a 
produção artística em 
Portugal é a proposta 
do Projeto S1SMO. Iara 
Magalhães e Jéssica 
Pereira, finalistas de Belas 
Artes, com formação em 
Pintura e Multimédia, 
criaram um movimento 
que permite a interação de 
várias expressões de arte 
e trouxeram a exposição 
“Cadenza” até à Galeria 
da SRNOM, entre 2 e 5 de 
dezembro. 
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BRAGA :: 19 NOV

O Auditório da Zet 
Gallery, em Braga, 
recebeu, no dia 19 

de novembro, a primeira 
sessão do evento cultural 
“Poesia em Movimento”. 
Numa organização con-
junta do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) e da 
Sociedade Portuguesa de 
Escritores e Artistas Médi-
cos (SOPEAM), a iniciativa 
uniu a literatura, a música 
e a poesia através das melo-
dias de Vitor Blue, o projeto 
musical liderado pelo reco-
nhecido tenor Vítor Sousa, 
e a declamação de poemas 
na primeira pessoa. 
À semelhança da inicia-
tiva “Poemas com Melo-
dia”, que se realizou na 
SRNOM, em 2018, as vo-
zes e os instrumentos da 
banda composta por Vítor 
Sousa, Rui Rodrigues, João 
Reis, Cristina Silva e Tiago 
Lima deram vida às pala-
vras, numa forma de pres-
tar homenagem aos médi-
cos escritores. Vitor Blue 
destaca-se no panorama 
musical português por se 
apresentar em concertos 
intimistas, nos quais o ob-
jetivo é enaltecer sempre o 
nosso património literário, 
neste caso a poesia. 

O Conselho Sub-Regional de Braga 
da Ordem dos Médicos apoiou a ini-
ciativa desde o primeiro momento e 
esteve representado por André San-
tos Luís e Filipa Almeida, presidente 
e vice-presidente, respetivamente. 
Recordando que o CRNOM tem uma 
“longa tradição, com uma atividade 
cultural significativa”, André Santos 
Luís garantiu que o desafio de reali-

Poesia em 
Movimento

Conselhos  
sub-regionais de 
Braga e Viana do 
Castelo da OM 
acolheram projeto 
musical de Vitor Blue

“UNIÃO ENTRE 
A MEDICINA E A 
CULTURA”

A iniciativa “Poesia em Movimento” constituiu 
um momento cultural especial, no qual a música 
se misturou com a poesia. Entre as melodias de 
Vitor Blue, surgiu a declamação de poemas na 
primeira pessoa, que serviu como uma forma de 
prestar homenagem aos médicos escritores. Os 
Conselhos Sub-Regionais de Braga e Viana do 
Castelo acolheram estas apresentações musicais, 
organizadas pelo CRNOM e pela Sociedade 
Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos 
(SOPEAM). 
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zar em Braga o primeiro desta série 
de eventos foi “um convite irrecusá-
vel”. “O Conselho Sub-Regional de 
Braga sempre teve a preocupação 
de difundir e organizar eventos cul-
turais, e não fizemos mais do que 
dar seguimento aquilo que é o nosso 
propósito, fazer essa divulgação da 
atividade cultural para médicos, 
com médicos”, afirmou o dirigente à 
Nortemédico.

Para Rui Rodrigues, “a Medicina tem 
tudo de arte”, acrescentando que a 
cultura “tem sido uma ponte entre 
a sociedade médica e a sociedade ci-
vil”. Nesta sessão, o especialista de 
Medicina Interna confirmou o apoio 

do CRNOM “a todos os 
médicos que queiram 
manter a sua raiz cul-
tural e artística”.
Foram vários os artis-
tas e médicos que mar-
caram presença neste 
evento, incluindo José 
Pedro Leite, vencedor 
da primeira edição do 
“Prémio Literário Na-
tália Correia”, e Pe-
dro Migueis, da Sec-
ção Regional do Sul 
da Ordem dos Médi-
cos. Com momentos 
de poesia dedicados à 
parte mais imagina-
tiva do nosso pensa-
mento, mas também 
pela leitura de poe-
mas sobre a Medicina 
e o trabalho do profis-
sional de saúde, Vitor 
Blue, ao som do piano, 
do saxofone e da gui-

tarra elétrica, deliciou os presentes 
no auditório, ora com batidas mais 
mexidas de artistas portugueses ora 
com baladas mais demoradas, como 
o poema “Suplica”, de Miguel Torga. 
“Faz-nos falta sorrir, brincar e esque-
cer estas contingências que nos vêm 
assolando”, afirmou Vítor Sousa du-
rante a sua atuação, numa noite em 
que a medicina e a cultura estiveram 
de mãos dadas.
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O Conselho Sub-Regional 
de Braga sempre teve a 
preocupação de difundir e 
organizar eventos culturais, 
e não fizemos mais do que 
dar seguimento aquilo que 
é o nosso propósito, fazer a 
promoção das atividades 
culturais para médicos, com 
médicos.
André Santos Luís



VIANA DO CASTELO :: 3 DEZ

A viagem do “Poesia de Movi-
mento” continuou no dia 3 de 
dezembro pelo Alto Minho, 

na sede da sub-região de Viana do 
Castelo da Ordem dos Médicos. Tal 
como em Braga, a banda Vitor Blue 
subiu ao palco e encantou os presen-
tes com as originais composições que 
unem a poesia à música. Desta vez, os 
poemas foram declamados por mé-
dicos da região, entre eles António 
Ribeiro, Manuel Franco Pita, Luísa 

Quintela e Benjamin Carvalho. 
Nélson Rodrigues e Lígia Sá, presi-
dente e vice-presidente do Conselho 
Sub-Regional de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos, respetivamente, 
foram os anfitriões da iniciativa. À 
Nortemédico, Nélson Rodrigues des-
tacou a importância da cultura na so-
ciedade, bem como o seu papel dina-
mizador para a sub-região de Viana 

do Castelo. “A cultura permite 
um melhor entendimento da 
nossa própria vida, mas tam-
bém da vida do outro”, acres-
centando que é uma ponte 
para a melhoria da relação 
entre profissionais de saúde 
e utentes. “Estes eventos cul-
turais, para além dessa ver-
tente, também tem a vertente 
da aproximação dos médicos. 
Do convívio entre nós, muitas 
vezes desfazem-se barreiras 
na articulação entre cuidados e 
transferência de responsabili-
dade. Se tivermos uma boa ar-
ticulação entre colegas, é bom 
para todos, o trabalho torna-se 
mais leve e quem beneficia é o 
doente”, adiantou o presidente 
do Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo.
Já Rui Rodrigues, o represen-
tante da Comissão Regional 
de Atividades Culturais e de 
Lazer da SRNOM, deixou a 

mensagem de que “a cultura é um veí-
culo fundamental para a transmissão 
de valores e contribui positivamente 
para a harmonia da sociedade”. 
A terminar, houve ainda tempo para 
a leitura de poemas do consagrado 
médico e escritor António Lobo An-
tunes e para os presentes apreciarem 
a exposição de pintura do médico e ar-
tista plástico Licínio Rego. A mostra, 
que resulta da “partilha de memórias 
de tempos vividos” pelo autor, esteve 
patente entre os dias 3 de dezembro 
de 2021 e 29 de janeiro de 2022. n

A cultura permite um  
melhor entendimento da nossa 
própria vida, mas também da 
vida do outro
Nélson Rodrigues
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03/Dezembro/2021– 29/Janeiro/2022
SEDE DA ORDEM DOS MÉDICOS

DE  VIANA DO CASTELO
Rua da Bandeira – 472

■ 03 DEZ
Exposição  
de Licínio Rego
O Conselho Sub-Regional de Viana 
do Castelo da Ordem dos Médicos 
inaugurou, no dia 3 de dezembro 
de 2021, uma exposição de pintura 
de Licínio Rego, patente na sua 
sede.  Atualmente a exercer a sua 
atividade no Instituto Português 
de Oncologia do Porto (IPO Porto), 
o especialista em Cirurgia Geral 
integrou durante alguns anos 
a equipa do Hospital de Santa 
Luzia, da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho (ULSAM).  Ligado 
às artes desde os 14 anos, só 
agora, motivado por familiares e 
amigos, revelou algumas das suas 
obras, nesta que é a sua primeira 
mostra em nome individual. “Pinta 
livremente, como expressão 
de si, da sua existência atual, de 
onde vem (raízes da família) e, 
para onde vai. Numa procura 
constante da compreensão da 
realidade que o cerca, de si e do 
mundo. Por vezes, a sua arte torna 
real imagens que lhe surgem 
espontaneamente e sem qualquer 
explicação aparente. Neste seu 
“bloco operatório”, cura-se, 
reinventa-se, preenche-se, 
realiza-se”, descreveu Nelson 
Rodrigues, presidente do Conselho 
Sub-Regional de Viana do Castelo 
sobre o processo criativo do artista 
plástico convidado. A exposição 
de Licínio Rego esteve patente 
até ao dia 29 de janeiro e deu a 
conhecer melhor o seu percurso e, 
particularmente, esta sua faceta 
artística.

Licínio Rego [notas autobiográficas]
De raízes Duriense e 
Transmontana, e nascido em  
1963 no então moderno Hospital de 
S. João, freguesia de Paranhos da 
cidade do Porto, num instante do 

mês de fevereiro. Criado no coração do bairro da 
Sé, agora Património Mundial, com o rio Douro a 
passar aos seus pés.

Médico há trinta e dois anos, licenciado pela 
Universidade do Porto, no ICBAS. Cirurgião desde 
algum tempo, mas ainda não o suficiente…  
Não usa relógio, mas sempre atento ao tempo e 
coisas de cada dia.

Inicia a sua experiência de ‘artista’ aos 14 anos 
de idade, com os primeiros retratos a carvão, 
orientado por Elói Seabra (retratista autodidata, 
já falecido e com trabalho reconhecido nesta 
Invicta cidade). Esporadicamente, foi realizando 
desenhos a carvão e, posteriormente, alguns 
trabalhos em pastel. 

Recentemente (há dez anos) foi fortemente 
motivado para frequentar a Escola das ‘Oficinas 
Livres’ da Cooperativa Árvore - Porto, sob a 
orientação do Mestre Alberto Péssimo. Desde 
então, e pela mão do Mestre e restantes artistas, 
tornou-se também um dos ‘Amigos do Atelier 26’. 

Já participou em várias exposições coletivas, 
associado a este Atelier de ‘Amigos,’ e também em 
coletivas organizadas pela Cooperativa Árvore e 
Ordem dos Médicos. Agora, motivado por amigos 
e família, apresenta-se numa primeira exposição 
individual, que não é mais que uma partilha de 
memórias de tempos vividos.

A primeira memória evocada é a que tem do seu 
pai, que, não sentindo a sua falta, é dele que se 
lembra todos os dias, como se estivesse presente. 
De origem humilde, humilde viveu e morreu, tendo 
transmitido ao filho a sua a maior riqueza…  
o estímulo de viver e criar.

‘Carpe Diem’, 
Assim assino o meu tempo.

■ 14 OUT
Tertúlia:  «Educação»
Empenhado na dinamização da sua 
sede, promovendo a proximidade 
e a partilha de experiências entre 
os colegas da região, o Conselho 
Sub-Regional de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos realizou no dia 
14 de outubro, no âmbito de um ciclo 
de tertúlias, mais um encontro de 
colegas “que apreciam o debate e a 
partilha de conhecimentos”. A tertúlia 
foi dedicada ao tema «Educação» 
e abordou, de forma particular, 
a questão da formação médica 
especializada, além de diversos 
outros tópicos. Num ambiente 
descontraído e de convívio, clínicos 
de várias especialidades, em fases 
diferentes da carreira médica, com 
espírito aberto e lúcido, partilharam 
as sua visão e experiência sobre a 
vida de médico. Considerado um ser 
“sui generis” e aquele que “abraça 
essa vida, esse modus vivendi”, o 
médico é também “um ser peculiar, 
rico em múltiplos saberes e, talvez, só 
verdadeiramente compreendido por 
outro verdadeiro clínico”, comentou 
Nelson Rodrigues, presidente do 
Conselho Sub-Regional de Viana do 
Castelo durante esta iniciativa.
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■■ DESPACHO n.º 10182/2021 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Prorroga por um ano o mandato da Comissão 
para a Elaboração da Proposta de Reforma da 
Saúde Pública e Sua Implementação [DR n.º 
204/2021, Série II de 2021-10-20]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1079/2021 – Saúde - IN-
FARMED - Autoridade Nacional do Medica-
mento e Produtos de Saúde, I. P.
Altera o Regulamento sobre Autorização de 
Utilização Excecional (AUE), Autorização de 
Comercialização de Medicamentos sem Auto-
rização ou Registo Válidos em Portugal (SAR) 
aprovado pela Deliberação n.º 1546/2015, de 6 
de agosto [DR n.º 205/2021, Série II de 2021-
10-21]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 262/2021 – Assembleia da República
Recomenda a instalação de desfibrilhado-
res automáticos externos (DAE) em todos os 
recintos desportivos e escolas e o reforço da 
formação em suporte básico de vida [DR n.º 
208/2021, Série I de 2021-10-26]

■■ DESPACHO n.º 10666/2021 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Designa, para representante do Ministério da 
Saúde no grupo de coordenação no âmbito do 
«protocolo de cooperação no âmbito da for-
mação em exercício de especialistas em medi-
cina geral e familiar», o Dr. Rui Artur Coutinho 
da Silva Nogueira [DR n.º 211/2021, Série II de 
2021-10-29]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 269/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo que institua o Dia Na-
cional da Anemia e que crie uma estratégia na-
cional para a prevenção e tratamento da ane-
mia [DR n.º 211/2021, Série I de 2021-10-29]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 270/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo que desenvolva e im-
plemente uma estratégia nacional integrada 
de combate à solidão enquanto eixo estratégi-
co de saúde pública [DR n.º 211/2021, Série I de 
2021-10-29]

■■ DESPACHO n.º 10667/2021 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde
Designação do grupo técnico consultivo no 
âmbito da prevenção e controlo do tabagismo 
[DR n.º 211/2021, Série II de 2021-10-29]

■■ DESPACHO n.º 11111/2021 – Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Atribui a medalha de mérito científico do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
no ano de 2021, a determinadas individualida-
des [Benedita Rocha, Luís Portela, Manuel So-
brinho Simões, Serafim Guimarães,…] [DR n.º 
220/2021, Série II de 2021-11-12]
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■■ DESPACHO n.º 9788/2021 – Defesa Nacio-
nal - Gabinete do Ministro
Nomeação do diretor do Laboratório Nacional 
do Medicamento [Coronel de Farmácia Manuel 
António Ramalho da Silva] [DR n.º 196/2021, 
Série II de 2021-10-08]

■■ REGULAMENTO n.º 915/2021 – Ordem dos 
Médicos
Proposta de Regulamento Constituição das 
Equipas Médicas nos Serviços de Urgência [DR 
n.º 201/2021, Série II de 2021-10-15]

■■ PORTARIA n.º 210/2021 – Saúde 
Determina os medicamentos destinados ao 
tratamento de doentes em regime de am-
bulatório compulsivo que beneficiam de um 
regime excecional de comparticipação [DR n.º 
202/2021, Série I de 2021-10-18]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1061/2021 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clíni-
co e de saúde do Agrupamento de Centros de 
Saúde Tâmega I - Baixo Tâmega [Jonathan Pi-
nheiro dos Santos] [DR n.º 202/2021, Série II 
de 2021-10-18]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1063/2021 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogais do conselho clínico e de 
saúde do Agrupamento de Centros de Saúde 
Entre o Douro e Vouga I - Feira/Arouca [Helena 
Maria Amorim Costa Couto] [DR n.º 202/2021, 
Série II de 2021-10-18]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1064/2021 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogal do conselho clínico e de 
saúde do Agrupamento de Centros de Saú-
de Cávado II - Gerês/Cabreira [Lucília Valéria 
Arantes Antunes] [DR n.º 202/2021, Série II de 
2021-10-18]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1065/2021 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clíni-
co e de saúde do Agrupamento de Centros 
de Saúde Cávado III - Barcelos/Esposende 
[Raul António Barbosa Varajão Borges] [DR n.º 
202/2021, Série II de 2021-10-18]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1066/2021 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do Agrupamento de Centros de Saú-
de do Grande Porto VII – Gaia [Carla Sofia Pinto 
Moreira Lopes da Mota] [DR n.º 202/2021, Sé-
rie II de 2021-10-18]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1068/2021 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação do presidente do conselho clínico e 
de saúde do Agrupamento de Centros de Saú-
de Alto Trás os Montes - Alto Tâmega e Barroso 
[Mariline Ranginha Ribeiro] [DR n.º 202/2021, 
Série II de 2021-10-18]
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■■ DELIBERAÇÃO (extrato) n.º 1182/2021 – 
Saúde - Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P.
Criação de um grupo de trabalho (GT) com 
missão de apresentar propostas com vista à 
revisão do contrato de prestação de serviços 
celebrado em 1983 entre o Ministério da Saúde 
e as entidades do setor social [DR n.º 221/2021, 
Série II de 2021-11-15]

■■ DESPACHO n.º 11541/2021 – Finanças e 
Saúde - Gabinetes do Ministro de Estado e das 
Finanças e da Ministra da Saúde
Determina o número de unidades de saúde fa-
miliar (USF) de modelo A a constituir no ano de 
2022 [DR n.º 227/2021, Série II de 2021-11-23]

■■ PORTARIA n.º 264/2021 – Saúde
Estabelece os regimes excecionais de incen-
tivo, aplicáveis, em 2022, à recuperação da 
atividade assistencial nos serviços e estabele-
cimentos hospitalares e de cuidados de saúde 
primários do Serviço Nacional de Saúde [DR n.º 
228/2021, Série I de 2021-11-24]

■■ DESPACHO n.º 11609/2021 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra
Determina que, para efeitos de remuneração 
mensal a pagar aos médicos, enfermeiros e 
assistentes técnicos em 2021, o valor da com-
pensação associada ao desenvolvimento das 
atividades específicas do ano de 2020, para 
pagamento no ano de 2021, deve ser, excecio-
nalmente, calculado por referência à atividade 
realizada no ano de 2019 [DR n.º 228/2021, Sé-
rie II de 2021-11-24]

■■ LEI n.º 81/2021 – Assembleia da República
Aprova a lei antidopagem no desporto, ado-
tando na ordem jurídica interna as regras es-
tabelecidas no Código Mundial Antidopagem e 
revogando a Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto 
[DR n.º 232/2021, Série I de 2021-11-30]

■■ PORTARIA n.º 280/2021 – Saúde
Procede à manutenção, no ano de 2022, dos 
países de referência estabelecidos para o ano 
de 2021, para efeitos de autorização dos preços 
dos novos medicamentos, bem como para a 
revisão anual de preços dos medicamentos do 
mercado hospitalar e do mercado de ambula-
tório [DR n.º 234/2021, Série I de 2021-12-03]

■■ DECRETO-LEI n.º 109-A/2021 – Presidência 
do Conselho de Ministros
Atualiza as remunerações da Administração 
Pública e aumenta a respetiva base remunera-
tória [DR n.º 236/2021, 1º Supl, Série I de 2021-
12-07]

■■ DECRETO-LEI n.º 109-B/2021 – Presidência 
do Conselho de Ministros
Aprova a atualização do valor da retribuição 
mínima mensal garantida e cria uma medida 
excecional de compensação [DR n.º 236/2021, 
1º Supl, Série I de 2021-12-07]

■■ DECRETO-LEI n.º 113/2021 – Presidência do 
Conselho de Ministros
Estabelece os princípios gerais e as regras da 
organização e funcionamento dos serviços 
de saúde mental [DR n.º 240/2021, Série I de 
2021-12-14]

■■ LEI n.º 91/2021 – Assembleia da República
Prorroga até 30 de junho de 2022 o prazo para 
a realização por meios de comunicação à dis-
tância das reuniões dos órgãos das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, alte-
rando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que 
aprova medidas excecionais e temporárias de 
resposta à situação epidemiológica provoca-
da pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19 [DR n.º 243/2021, Série I de 2021-
12-17]

■■ DESPACHO n.º 12310/2021 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Determina a implementação do programa de 
gestão do sangue do doente (PBM) nos esta-
belecimentos hospitalares do Serviço Nacional 
de Saúde e a criação da Comissão Nacional 
para o Acompanhamento do Desenvolvimento 
e Operacionalização do Programa de Gestão 
de Sangue do Doente [DR n.º 243/2021, Série 
II de 2021-12-17]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1258/2021 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogal do Conselho Clínico e de 
Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde 
Grande Porto VIII - Espinho/Gaia [Susana do 
Carmo Pereira Silva] [DR n.º 243/2021, Série II 
de 2021-12-17]

■■ DELIBERAÇÃO n.º 1259/2021 – Saúde - Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Designação de vogais do Conselho Clínico e de 
Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde 
Grande Porto VII – Gaia [Carla Sofia da Silva Ta-
vares] [DR n.º 243/2021, Série II de 2021-12-17]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 337/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a construção do novo 
Hospital de Barcelos [DR n.º 245/2021, Série I 
de 2021-12-21]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 339/2021 – Assembleia da Repú-
blica
Recomenda ao Governo que defina e imple-
mente uma estratégia de acesso à reabilitação 
para sobreviventes de acidente vascular cere-
bral [DR n.º 245/2021, Série I de 2021-12-21]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 346/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo o reforço da estru-
tura de saúde pública em Portugal [DR n.º 
246/2021, Série I de 2021-12-22]

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

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

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 363/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo que cumpra o plano 
de investimento para os hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde [DR n.º 249/2021, Série I de 
2021-12-27]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 370/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo um plano de recupe-
ração da atividade das técnicas de procriação 
medicamente assistida em contexto de CO-
VID-19 [DR n.º 250/2021, Série I de 2021-12-
28]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA n.º 372/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo a criação de um regis-
to nacional único da diabetes tipo 1
[DR n.º 250/2021, Série I de 2021-12-28

■■ DESPACHO n.º 12761/2021 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra
Aprova os Planos Regionais da Saúde para as 
Demências elaborados por cada uma das cinco 
Administrações Regionais de Saúde, I. P., e de-
termina a constituição da Comissão Executiva 
do Plano Nacional da Saúde para as Demências 
[DR n.º 251/2021, Série II de 2021-12-29]

■■ DESPACHO n.º 12844/2021 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde
Nomeação de elementos coadjuvantes do di-
retor do Programa Prioritário para a área das 
doenças oncológicas [Donzília de Sousa Brito, 
Emanuel José Gouveia, João Firmino Domin-
gues Barbosa Machado] [DR n.º 252/2021, Sé-
rie II de 2021-12-30]

■■ DESPACHO n.º 12854-G/2021 – Saúde - Ga-
binete da Ministra
Aprova a transição do modelo A para B de 20 
unidades de saúde familiar [DR n.º 252/2021, 
2º Supl, Série II de 2021-12-30]

■■ PORTARIA n.º 330/2021 – Finanças e Saúde
Prorroga a vigência da isenção de pagamento 
de taxa de registo e de contribuição regulató-
ria à Entidade Reguladora da Saúde, prevista 
na Portaria n.º 126/2020, de 26 de maio [DR n.º 
253/2021, Série I de 2021-12-31]

■■ PORTARIA n.º 331-B/2021 – Saúde
Altera a Portaria n.º 147/2016, de 19 de maio, 
definindo a metodologia de revisão das Redes 
de Referenciação Hospitalar [DR n.º 253/2021, 
2º Supl, Série I de 2021-12-31]
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ACONTECEU

EVENTOS PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

07 OUT Sessão Temática 
“Segurança Social”, por 
Alfredo Oliveira, jurista 
da CESS  (Consultores 
Especializados em 
Segurança Social)

08 OUT 2.ª Edição da 
Reunião Científica MPS360  
– Centro de Referência de 
Doenças Hereditárias do 
Metabolismo do CHUSJ

11 OUT Ciclo de Conferências 
“Encontros no Norte” 
– Internos de Medicina 
Geral e Familiar

22 e 23 de OUT Curso 
teórico-prático de Cirurgia 
da Mama, pela Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia

23 OUT Cerimónia de 
atribuição da 8.ª Distinção 
de Mérito em Gestão dos 
Serviços de Saúde

27 OUT Reunião Plenária 
da Comissão Regional 
dos Internatos Médicos 
da Zona Norte

27, 28 e 29 OUT Curso 
Euract (European Academy 
of Teachers in General 
Practice) - Nível 1

28 OUT Ciclo de 
Conferências “Encontros 
no Norte” – Cirurgia Geral

02 NOV Assembleia 
de Representantes da 
Ordem dos Médicos

02 NOV Reunião da 
Direção da Associação de 
Internos de Medicina Geral 
e Familiar da Zona Norte

04 a 06  NOV 6th Post-
Graduate Course in Oncology 
for General Practitioners 
and Young Oncologists

05, 06, 12 e 13 NOV   
Curso de Infeções do Sistema 
Nervoso Central (2.ª edição)

15 NOV Assembleia 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos

18 NOV Conferência “A 
Doença é um Suicídio 
Parcelar”, por Jaime Milheiro. 
Sessão moderada por 
Carlos Mota Cardoso, com 
a participação de Walter 
Osswald e António Ferreira

22 NOV Ciclo de Conferências 
“Encontros no Norte” – 
Medicina Geral e Familiar

24 NOV Ciclo de Conferências 
“O Norte da Saúde” - 
Faculdades de Medicina e o 
Futuro dos Jovens Médicos

26 e 27 NOV Reunião 
Científica da Sociedade 
Portuguesa de Obstetrícia 
e Medicina Materno-Fetal 
«Acretismo placentário: 
Desafios obstétricos»

02 DEZ Reunião da Direção 
da Associação de Internos 
de Medicina Geral e 
Familiar da Zona Norte

10 DEZ 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

14 DEZ Assembleia 
de Representantes da 
Ordem dos Médicos

17 DEZ Tomada de posse 
da direção da Associação 
de Internos de Medicina 
Geral e Familiar da Zona 
Norte, biénio 2022/2023

CULTURA E LAZER

4 a 28 NOV Exposição 
coletiva de pintura, 
escultura “Na Plenitude”, 
pela Galeria Olga Santos 

12 NOV Lançamento dos 
livros “Reflexões em tempos 
de Pandemia”, de José 
Poças, e “João Taborda: Um 
fotógrafo humanista”, de João 
Taborda, a título póstumo

21 NOV Juramento de 
Hipócrates – Porto

23 NOV Juramento de 
Hipócrates – Braga

2 a 5 DEZ Exposição 
de pintura, escultura e 
multimédia “Cadenza”, 
Projeto S1SMO, por Iara 
Magalhães e Jéssica Pereira

18 DEZ Festa de 
Natal da SRNOM (via 
plataformas digitais)

VAI ACONTECER

EVENTOS PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

07 JAN a 26 FEV 14.º 
Curso de Pós-Graduação 
em Antimicrobianos 
(6.as feiras e sábados)

17 JAN a 29 MAR 14.ª Edição 
do Curso de Pós-Graduação 
Infeção VIH/SIDA – Professor 
Henrique Lecour (2ª e 3ª feiras)

28 JAN 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

29 JAN Reunião da Direção 
da Associação de Internos 
de Medicina Geral e 
Familiar da Zona Norte

03 FEV Reunião da 
Comissão Organizadora da 
Semana Digestiva 2022

10 e 11 FEV Congresso 
“Cuidados Partilhados 
em Urologia e Medicina 
Geral e Familiar”

25 FEV 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

25 MAR 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

CULTURA E LAZER

28 JAN Sessão “Poesia 
em Movimento”

18 FEV 11.º Ciclo de Jazz : 
Daniel Bernardes Piano Solo

11 MARÇO – 11.º Ciclo 
de Jazz: NoA 

CICLO DE CONFERÊNCIAS 
«ENCONTROS NO NORTE» 
– Iniciativa do Conselho 
Regional do Norte da OM e do 
Conselho Sub-Regional do 
Porto da OM, em parceria com 
os Colégios da Especialidade. 
Vêm aí novas sessões. Fique 
atento à agenda da SRNOM.

JURAMENTO DE HIPÓCRATES
Cerca de 460 jovens médicos 
no Coliseu do Porto e 310 
no Altice Forum Braga, a 21 
e 23 de novembro de 2021, 
respetivamente, juraram exercer 
a sua profissão com consciência 
e dignidade e de acordo com as 
boas práticas médicas. Ainda 
com algumas restrições, este 
ano a Cerimónia do Juramento 
de Hipócrates realizou-se já em 
formato presencial, depois de 
uma edição em modo virtual.

FESTA DE NATAL DA SRNOM
A pandemia voltou a impedir a 
realização da tradicional Festa 
de Natal na SRNOM. Assim, o 
Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos decidiu 
assinalar a quadra festiva 
levando a magia até à casa de 
todos os médicos (em formato 
virtual) e prendas solidárias 
a crianças desprotegidas de 
instituições de acolhimento 
das diferentes sub-regiões.
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96 BENEFÍCIOS SOCIAIS

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

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

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

 HOTÉIS 

Hotel 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.

 IMOBILIÁRIO 

SWARK - Consultoria de 
Arquitetura e Avaliação 
Imobiliária
Beneficiários:  médicos inscritos na 
SRNOM e respetivo agregado familiar 
Condições especiais nos serviços 
prestados na área da assessoria e 
reabilitação - Desconto de 20%

* 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 euros e 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.

centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

A Galeria, situada junto ao Salão 

Nobre, é um espaço amplo, que 

beneficia de intensa luz natural 

e se debruça sobre o espelho de 

água exterior. Ideal para acolher 

exposições, é, simultaneamente, 

a área utilizada para apoio aos 

congressos na colocação de stands 

promocionais e/ou disponibilização 

de refeições.

CapaCidade: 200 pessoas

CaraCterístiCas: Área: 280 m2 | 

Climatização 

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial

Galeria

O Salão Nobre é o principal auditório do 

Centro de Cultura e Congressos. Com 

dimensões apropriadas para a realização 

de eventos de média e grande dimensão, 

está particularmente vocacionado para 

acolher conferências ou seminários das 

mais diversas entidades. 

O espaço assegura uma grande 

variedade de opções técnicas, desde 

o sistema de iluminação, à projeção 

audiovisual ou à configuração do palco. 

Dispõe ainda de um foyer para receção 

dos convidados e uma sala de apoio 

(Sala Porto), ideal para a colocação 

do secretariado. O palco tem acesso 

próprio.

CapaCidade: 300 pessoas (máx.) 

CaraCterístiCas: Área: 330 m2 | Área de 

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

Climatização | Cabine de audiovisuais 

(Régie)

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial | Tela de 

grande formato (4,80 largura) | Projetor 

multimédia | Sistema de som ambiente | 

Microfones de palco e de lapela | Mesa 

presidencial com 2 ou 5 módulos | 

Gravação de Vídeo e de Som | Computador 

| Relógio conta-minutos

Salão Nobre

Eventos
à medida

Espaços

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

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

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

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

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

Travessa da Prelada, nº 516
4250 380 Porto
Tel. 22 606 20 57
info@pallco.pt
Desconto de 20% no valor da inscrição

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%). 
Vendas, Assistência, Peças: 
Condições especiais.

Ao serviço de 
todos os médicos
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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


