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Nota do Editor: O Presente número da Revista nortemédico não apresenta, como é  habitual, o Editorial da responsabilidade do Presidente
do Conselho Regional que entendeu que o mesmo seria perfeitamente substituído por esta entrevista bem como pelo extenso relato
relativo às relações da Ordem dos Médicos com o Ministério da Saúde que é feito nas páginas 50 a 59.

POLÍTICA DE SAÚDE

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

QUER VER CORREIA DE CAMPOS "REDUZIDO À SUA INSIGNIFICÂNCIA POLÍTICA" E

NÃO ADMITE QUAISQUER NEGOCIAÇÕES COM O GOVERNO ATÉ À ENTRADA EM CENA

DE NOVO EXECUTIVO. EM ENTREVISTA À NORTEMÉDICO, O DR. MIGUEL LEÃO PASSA

EM REVISTA AS ÚLTIMAS ELEIÇÕES PARA OS CORPOS GERENTES DA ORDEM, ANALISA

OS RESULTADOS E LANÇA LINHAS DE FORÇA PARA O PRÓXIMO TRIÉNIO. EM QUE,
SUBLINHA, A SRNOM REITERARÁ O ESTILO INTERVENCIONISTA QUE CARACTERIZOU

O SEU ÚLTIMO MANDATO E FARÁ MARCAÇÃO CERRADA AO CNE: “JULGO QUE A

CONDUTA MAIS CORRECTA É CONVENCER AS OUTRAS SECÇÕES E O BASTONÁRIO A

ADOPTAREM O ESTILO DA SRNOM, E NÃO O INVERSO”, ESCLARECE. EM VÉSPERAS

DA REUNIÃO INCENDIÁRIA QUE DEU POR ADQUIRIDA A NOMEAÇÃO DOS DIRECTORES

CLÍNICOS, MIGUEL LEÃO ADMITIU AINDA QUE A OM PODERÁ ABDICAR DE LEGISLA-
ÇÃO SOBRE O ACTO MÉDICO SE FOREM ABERTAS OUTRAS VIAS DE DEFESA DOS INTERES-
SES DA CLASSE.

MIGUEL LEÃO EM DISCURSO DIRECTO, NA SUA PRIMEIRA
ENTREVISTA À NORTEMÉDICO APÓS A REELEIÇÃO PARA
A PRESIDÊNCIA DO CRNOM:

EDITORIAL
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«A PRIORIDADE É
IMPEDIR QUE O MINISTRO
DA SAÚDE SOBREVIVA
POLITICAMENTE»

não teve mais um voto: teve cerca de 500 votos a
mais. Balanço geral: considero estes números mui-
to agradáveis do ponto de vista da imagem da
SRNOM e da confiança que os médicos deposita-
ram nesta equipa, sobretudo no contexto de uma
disputa eleitoral que envolvia um candidato a
bastonário oriundo do Norte.

O facto de haver uma única lista serviu para cla-
rificar alguma coisa?
Essa circunstância merece uma única interpreta-
ção, e não vale a pena estar a escondê-la: estivemos
perante uma eleição com duas listas.

Porquê?
Objectivamente, as pessoas que constituem a opo-
sição à SRNOM – e constituem, apesar de tudo,
um núcleo relativamente organizado –, tentaram
formar uma lista alternativa. Não o conseguiram e
refugiaram-se, por isso, na candidatura do Dr.
Carlos Ramalhão. Ora, eu sentir-me-ia mal se ti-
vesse havido apenas uma lista e as pessoas se tives-
sem alheado da votação, ou, em alternativa, se ti-
vessem manifestado através de uma percentagem
de votos brancos e nulos muito significativa. Como
tal não aconteceu, julgo que estivemos perante uma
eleição indirecta em que, de facto, existiam duas
listas, ainda que uma delas não estivesse estrutu-
ralmente formada. É por isso que eu considero le-
gítimo comparar os resultados: enquanto há três
anos tivemos 62 por cento dos votos contra os 38
por cento obtidos pela outra lista, agora conquis-
tamos 73 por cento dos votos, contra os 27 por
cento reunidos entre brancos e nulos, cujo
somatório eu tomo, por facilidade, como votos da
oposição. Acho que os resultados falam por si.

(nortemédico): A lista que encabeçou nas eleições
para os corpos gerentes da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) – e que
concorreu, de resto, sozinha – obteve uma vitó-
ria expressiva no passado dia 12 de Dezembro.
Como interpretou os resultados eleitorais?
(Miguel Leão): Vale a pena fazer estas contas, so-
bretudo no contexto em que as eleições decorre-
ram: em termos redondos, para o Conselho Regio-
nal, nós tivemos, com uma lista única, 2.306 vo-
tos. Comparativamente às eleições de há três anos,
em que havia duas listas concorrentes, isso signifi-
ca que fizemos cerca de 230 votos mais. Com uma
lista única, sublinho. Há, portanto, um elevado grau
de satisfação que me parece importante. Mas creio
que, quando se ganha, é preciso ter a noção das
proporções e, sobretudo, alguma modéstia. Quero
com isto dizer que é indispensável analisar os vo-
tos nulos e brancos que, num contexto de lista úni-
ca, não me parece absolutamente nada errado con-
siderar como votos de oposição. Ora, o somatório
dos votos nulos e brancos dá 900, o que, compa-
rativamente aos resultados das eleições de 1999,
significa que a lista A de então, e que encontrou
agora poiso na candidatura do Dr. Carlos Ramalhão,
recebeu menos 400 votos. Do ponto de vista da
análise política dos resultados, isto parece-me re-
levante, sobretudo quando – e eu disse-o um mês
antes dos resultados –, nós considerávamos que
seria uma derrota política o Dr. Carlos Ramalhão
ter mais um voto no Porto do que o Dr. Germano
de Sousa. Dado que a nossa vitória estava garanti-
da, porque não havia projectos concorrentes, o nos-
so objectivo primordial era a reeleição do Dr.
Germano de Sousa, nem que fosse pela diferença
mínima de um voto. E o Dr. Germano de Sousa
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E para que serviu, já agora, a candidatura do
Dr. Carlos Ramalhão, em seu entender?
Tem de perguntar-lhe a ele. Serviu, claro, para que
ele escrutinasse as suas ideias – e é um facto que
ele tinha ideias, algumas das quais objectivamente
opostas às nossas. Por exemplo, substituir médi-
cos por juizes ou magistrados nos conselhos disci-
plinares, insistir na expressão "acto de saúde" em
vez de "acto médico", propor a recertificação dos
médicos. Estas eram, aliás, as ideias mais claras da
sua candidatura. Em coerência com a posição de
parte importante dos seus apoiantes – apenas quan-
to à questão do acto de saúde havia divergências,
com alguns dos seus apoiantes a defenderem, como
nós, o acto médico. Mas não deixo objectivamente
de pensar, embora as eleições já façam parte do
passado recente, que, a avaliar pela comissão de
honra e pelo núcleo duro dos seus apoiantes, de
uma forma directa ou indirecta a candidatura do
Dr. Carlos Ramalhão servia os objectivos do mi-
nistro da Saúde. Como se tornou, de resto, per-
ceptível quando o Dr. Correia de Campos decla-
rou suspender as negociações com a Ordem até às
eleições. Foi por isso mesmo que eu, no dia das
eleições, respondi que o CRNOM também não es-
tava disponível para falar com o senhor ministro
antes do resultado das autárquicas – o que se reve-
lou profético, como depois se veio a confirmar.
Olhando para trás, julgo que o Dr. Ramalhão de-
monstrou algum grau de ingenuidade, porque foi
uma candidatura muito voluntarista. A meio, o Dr.
Carlos Ramalhão desapareceu e já não se sabia mui-
to bem se o candidato era ele. Foi talvez por causa
disso que a vitória do Dr. Germano de Sousa foi
muito clara – eu diria que até mais clara do que eu
esperaria face ao que se ouvia dizer.

FIRMEZA É PALAVRA DE ORDEM

Que trunfos do primeiro mandato considera te-
rem sido determinantes para os médicos decidi-
rem renovar a sua confiança nesta lista?
Há cerca de nove meses, fizemos uma sondagem
de opinião, que aliás veio publicada na Revista
Nacional da Ordem dos Médicos, em colaboração
com a Universidade Fernando Pessoa – é bom que
se note que foi a custo zero, no âmbito de um pro-
tocolo que temos com aquela instituição –, com
resultados muito eloquentes, num universo de mil
inquiridos. Do conjunto de perguntas feitas, anali-
sámos duas em que o nível de respostas foi de 50
por cento – e 500 respostas já é um número signi-
ficativo. Os resultados eram estes: uma relação de
4 para 1 quanto à concordância com o estilo da
SRNOM, com a maioria a caucionar a nossa inter-
venção, e uma relação de 3 para 1 quanto à acção
programática. Nós interpretámos o facto de as pes-
soas terem dado mais atenção ao estilo do que ao
programa como uma tendência normal, mas julgo
que houve aí uma componente importante em jogo:

o facto de termos estado sistematicamente em cima
dos acontecimentos, o que levou, aliás, algumas
pessoas a considerar que tínhamos até uma inter-
venção excessiva. Eu acho que essa presença cons-
tante nos acontecimentos foi importante. Mas é
óbvio que a circunstância de termos cumprido,
"ipsis verbis" em muitas áreas, aquilo que tínha-
mos proposto no primeiro mandato (excepção fei-
ta aos vários "dossiers" bloqueados pela deteriora-
ção das nossas relações com o Ministério, sobretu-
do após a saída da Profª. Manuela Arcanjo), foi um
factor importantíssimo a favor da nossa vitória.
Estes resultados obedecem, portanto, a uma lógi-
ca: efectivamente, cumprimos os compromissos as-
sumidos. Não escrevemos uma coisa para depois
fazer o inverso – e, como sabe, quando se escre-
vem programas é frequente isso acontecer. Os re-
sultados eleitorais decorreram, pois, do somatório
das duas coisas: rapidez de intervenção e cumpri-
mento à risca do programa eleitoral de 1998.

Que balanço faz dos resultados eleitorais nas
duas outras secções regionais?
Fiquei um pouco surpreendido com os resultados
no Centro. Eu imaginaria que o Dr. Reis Marques
iria ter uma vitória folgada, mas acabou por ser
eleito com uma diferença de cerca de 80 votos.
Quanto ao Sul, eu esperava sem dúvida uma vitó-
ria do Dr. Pedro Nunes. Há ainda outro pequeno
dado, não sei se com significado, que achei curio-
so: o facto de o Dr. Germano de Sousa ter tido mais
cem votos, mais coisa menos coisa, do que a lista
concorrente à Secção Regional do Sul da Ordem
dos Médicos (SRSOM). Eu esperava que o Dr.
Germano de Sousa ganhasse no Sul, como ganhou,
mas com menos votos do que a lista encabeçada
pelo Dr. Pedro Nunes à SRSOM, até por estar con-
vencido de que os médicos gostam de um estilo de
intervenção mais premente, e porque, em Lisboa,
há alguma confusão, normal, entre a figura do
bastonário e a figura do presidente da Secção Regi-
onal. É natural: se o bastonário fosse do Porto, acon-
teceria exactamente a mesma coisa ao presidente
da SRNOM. Mesmo assim, a grande surpresa veio
do Centro. Como a lista do Dr. José Manuel Silva
foi constituída um pouco apressadamente, e não
apresentou sequer candidaturas em vários sítios,
eu esperava que o Dr. Reis Marques tivesse uma
vitória mais folgada.

O que é que isso permite antever em termos da
articulação entre as três secções regionais?
Nada. Julgo que não vai haver quaisquer altera-
ções. Já nos conhecemos suficientemente bem, e o
facto de a vitória ter sido mais ou menos folgada,
obtida em cenário concorrencial ou de lista única,
não dá mais nem menos poder nem menos poder.

O consenso que, pelo menos aparentemente, ca-
racterizou o último triénio continuará a ser pos-
sível?
Acho que sim. Mas eu, honestamente, preferia res-
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ponder-lhe depois de amanhã [11 de Janeiro], ou
seja, depois da reunião com o senhor primeiro
ministro. Ainda temos de acertar posições, mas te-
nho algum receio de que, a pretexto da delicadeza
das relações, possa haver pessoas na direcção da
Ordem que tenham uma posição menos firme. É
uma questão de estilo – e se for apenas uma ques-
tão de estilo, tudo bem. É reconhecido que exis-
tem, entre mim e o Dr. Germano de Sousa, dife-
renças de estilo. Até aí, perfeitamente de acordo.
Mais do que isso é que não, porque a SRNOM não
admitirá qualquer cedência em relação à questão
da nomeação dos directores clínicos, seja com o
ministro da Saúde, seja com o primeiro ministro,
seja com o Presidente da República, seja com o
papa. Espero, portanto, que o facto de o Dr.
Germano Sousa estar num segundo mandato não
influencie uma posição de princípio que será cen-
tral amanhã e nos próximos meses, enquanto o
ministro da Saúde se mantiver no Ministério. Este
período vai exigir da parte da Ordem muita firme-
za – e eu julgo que aqui a conduta mais correcta é
que convencer as outras secções e o bastonário a
adoptar o estilo da SRNOM, e não o inverso. Espe-
ro que amanhã, depois da reunião com o senhor
primeiro ministro, não resulte nada que não evi-
dencie, apenas, uma diferença de estilos.

SRNOM REIVINDICA PROTA-
GONISMO NACIONAL

Eu aproveitava a deixa para lembrar uma frase
incluída na declaração de princípios que prepa-
raram para estas eleições: "A formalização des-
ta candidatura aos órgãos gerentes da SRNOM
não pode ser encarada como uma simples mani-
festação de intenções com intuitos meramente
regionais, mas sim como uma manifestação de
empenhamento para que os órgão nacionais da
OM reflictam as opções ideológicas da SRNOM".
Que ambições concretas decorrem desta frase?
Decorrem e decorreram, corrijo. Durante vários
anos, fomos sistematicamente confrontados com
iniciativas do Ministério sobre as quais a Ordem se
limitava a dar pareceres. Neste mandato, pela pri-
meira vez – o que é notável, tendo em conta que
partíamos de uma eleição muito disputada, com
cinco candidatos a bastonário, cinco listas no Sul,
três no Centro e duas no Norte –, a Ordem dos
Médicos submeteu ao Ministério da Saúde um con-
junto de propostas: sobre o acto médico, sobre a
receita médica, sobre a reformulação da legislação
do Internato Complementar, sobre a orgânica da

Inspecção Geral dos Serviços de Saúde, sobre o fun-
cionamento do sistema nacional de farmacovigi-
lância, sobre o estatuto disciplinar do médicos. Ora,
todas estas propostas que enunciei tiveram origem
na SRNOM e foram aprovadas pelo Conselho Na-
cional Executivo. Consensualmente, se exceptuar-
mos dois pormenores relativos ao Internato Com-
plementar. A única grande proposta feita pela Or-
dem ao Ministério que não teve origem no Norte
foi a reformulação do Internato Geral, proposta pela
Secção Regional do Sul. Não estou a avaliar quem
trabalhou mais ou menos, mas a sublinhar a nossa
intervenção: tínhamos esse compromisso de can-
didatura, cumprimo-lo. E a Ordem valorizou as
nossas propostas. Evidentemente, esta intervenção
é para ter reflexos nacionais, porque a SRNOM não
pode, por si só, apresentar propostas ao Ministério
e aprová-las sozinha. A partir do momento em que
o CNE aprovou as nossas propostas, elas passaram
a ser propostas nacionais.

Esse estilo interventivo da SRNOM, cuja visibi-
lidade sofreu uma clara inflação no último triénio
devido à frequência das tomadas públicas de po-
sição e ao volume das propostas apresentadas
ao CNE, é para manter?
Seguramente.

Não teme que essa inflação de visibilidade te-
nha servido por vezes para ofuscar os órgãos
nacionais da OM, aqui e ali?
Não. Acho sinceramente que as instituições não são
assépticas: muitas das nossas posições, além de te-
rem tido alguma influência na formação da opi-
nião pública e da opinião da classe, até facilitaram
a conduta do presidente da OM. Eu percebo que,
em algumas circunstâncias, o presidente da OM
deve ter uma posição de maior moderação do que
as secções regionais, e admito que isso seja neces-
sário. Mas não creio que alguma vez a SRNOM o
tenha ofuscado. Creio, aliás, que a nossa firmeza
de intervenção foi um dos motivos fundamentais
para que o Dr. Germano de Sousa tivesse, no Por-
to, mais 500 votos do que o Dr. Carlos Ramalhão,
que era um candidato do Porto.

Mas esse intervencionismo da SRNOM não reti-
rou margem de manobra ao Dr. Germano de
Sousa?
Não, porque o Dr. Germano de Sousa tem votado
sempre ao nosso lado, inclusive em relação àque-
les dois pormenores não consensuais de que eu
falava há bocado, a propósito do Internato Com-
plementar. Mas a única diferença que existe entre
o Dr. Germano de Sousa e a SRNOM é o estilo de
manifestação pública. Mas isso é um facto da vida,
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e não será por aí que há-de vir mal ao mundo. Ao
longo deste triénio, não houve, de facto, entre a
SRNOM e o bastonário, nenhuma diferença fun-
damental.

Portanto, o facto de, muitas vezes, a SRNOM se
ter antecipado em tomadas de posição…
Não comprometeu rigorosamente nada: não houve
nenhuma diferença substantiva que tivesse compro-
metido a unidade da Ordem. Como disse, acho que
o nosso estilo de intervenção facilitou não só a actu-
ação do Dr. Germano de Sousa como a sua reeleição.

CORREIA DE CAMPOS ESTÁ

MORTO

Voltemos às eleições, antes de passarmos para o
futuro que aí vem. A declaração de princípios
da candidatura serviu sobretudo para fazer uma
retrospectiva do trabalho desenvolvido. Quais
são, afinal, as prioridades da SRNOM para o
mandato que agora se inicia?
Neste momento, a primeira prioridade é impedir
que o ministro da Saúde sobreviva politicamente.

O que significa isso em termos práticos?
Repito-lhe a frase que disse há dois dias ao "Públi-
co": o ministro da Saúde está morto e pensa que
está moribundo. Temos um ministro da Saúde que
quis ser notado, e que o conseguiu pelos piores
motivos, alcançando a proeza notável, e inédita
num governo do Partido Socialista – creio que até
a Dra. Leonor Beleza conseguiu aguentar-se mais
tempo –, de ter, ao fim de três meses, toda a gente
a dizer mal dele. Com a agravante de ser uma pes-
soa que não tratava mal à comunicação social, ao
contrário da Profª. Manuela Arcanjo. Apesar desta
vantagem, o Dr. Correia de Campos estava trans-
formado, ao fim de três meses, no ministro mais
impopular do Governo. E, dado o seu estilo e as
suas intenções, o nosso principal objectivo é redu-
zir o ministro à sua insignificância governativa, que
é, porventura, o mesmo que falar com o "chauffeur"
que o conduz enquanto ele é ministro. Porque ele
não tem legitimidade política para mais. Se não fi-
zermos nada, o ministro que vier a seguir terá dois
problemas: por um lado, a sua acção política esta-
rá absolutamente curtocircuitada por um ministro
que ainda pensa que é gente e que pode governar;
por outro, uma classe médica unanimemente
enfurecida, sobretudo se se tratar de um ministro
que venha da área política do Partido Socialista. É
que o ministro Correia de Campos está a criar um
clima exactamente igual àquele que a Dra. Leonor
Beleza criou há alguns anos, e que colocou os mé-
dicos perante uma reserva sistemática em relação
aos Governos do PSD. O que é mais curioso, ago-
ra, é que os ministros dos Governos do Partido So-
cialista, nomeadamente a Dra. Maria de Belém e a
Profª. Manuela Arcanjo, quiseram notabilizar-se por
atitudes de concertação social, ao passo que o Dr.
Correia de Campos preferiu fazer-se notar por uma
política anti-profissionais de saúde – e não apenas
anti-médicos, é bom que se diga. Se o Dr. Correia
de Campos continuar a governar, o próximo mi-
nistro da Saúde está estrangulado. Se eu estivesse
no lugar do Dr. Ferro Rodrigues, estaria a pedir a
Deus e aos Santos para o ministro Correia de Cam-
pos desaparecer de cena. Porque ele já provocou
danos insanáveis. O nosso primeiro objectivo é, por
isso, reduzir a sua actividade política à frequência
do automóvel que lhe está atribuído como minis-
tro.

Esse é um objectivo de curto prazo.
Mas essencial. Porque, a curto prazo, se o ministro
Correia de Campos continuar com a velocidade dos
desmandos que tem caracterizado a sua actuação,
dois meses é muito tempo. É tempo de mais. Este
é um objectivo estratégico, do qual dependem to-
dos os outros.

Que são?
Cumprir a agenda que tínhamos apresentado à Dra.
Manuela Arcanjo e que lentamente foi começando
a ser discutida. E que agora está em banho-maria,
porque o ministro Correia de Campos cortou rela-
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ções com a Ordem. E não é possível haver qual-
quer espécie de diálogo com alguém que se carac-
teriza por um estilo provocatório e ofensivo em re-
lação aos profissionais de saúde. É, repito, central
reduzir o ministro Correia de Campos a uma com-
pleta insignificância política.

É claro há muito tempo que considera o manda-
to do Dr. Correia de Campos desastroso, mas
valia a pena recordar a evolução das relações da
Ordem com este ministro, e a forma como a sua
entrada em cena modificou o estado de coisas.
Pouco tempo depois de ter assumido a pasta, o
ministro da Saúde teve uma reunião com o CNE
em que não se passou nada de substantivo: a única
ideia que o Dr. Correia de Campos apresentou na
altura foi a dos orçamentos clínicos com tectos de
prescrição, que mereceu a nossa oposição radical.
E ele terá recuado muito. A partir daí, o ministro
da Saúde foi mais conhecido pela sucessão de en-
trevistas concedidas aos jornais, de que fiz um re-
sumo no último editorial desta revista. Em Outu-
bro começa o processo eleitoral e o ministro sus-
pende as relações com a OM até às eleições. No
meio disto, faz aprovar a legislação sobre receita
médica em conselho de ministros e depois, por um
mecanismo duvidoso, o documento é rapinado das
gavetas da Presidência da República para reapre-
ciação. E acaba por terminar a sua faena com esta
cena dos directores clínicos, em que ninguém sabe
se o diploma foi aprovado, se está em apreciação,
ou até se há um Governo paralelo na Presidência
da República que aprecia juridicamente os diplo-
mas aprovados pelo Governo. Sai hoje, de resto,
uma notícia a dizer que o Conselho de Ministros
vai voltar a aprovar o diploma amanhã. Eu julgo
que isto é uma delícia do ponto de vista constitu-
cional, mas os juristas do Governo o dirão. As re-
lações com o ministro Correia de Campos foram,
portanto, estas, e o resumo é elucidativo: reunião,
suspensão de relações, e depois este absurdo di-
ploma de nomeação dos directores clínicos, em que
alegou não ter podido negociar com a Ordem, o
que é uma manifesta mentira, porque foi o senhor
ministro que interrompeu qualquer conversação
connosco. Para cúmulo, na passada segunda-feira,
o presidente da Ordem recebeu uma carta do che-
fe de gabinete do ministro da Saúde a manifestar a
sua disponibilidade para discutir com a Ordem
questões como a receita médica ou a legislação so-
bre os internatos. Parece que o ministro resolveu
lembrar-se que estava disponível numa altura em
que já não pode estar disponível para nada – por-
que já não é ministro, de facto. Do ponto de vista
do comportamento do ministro, isto atingiu uma
absoluta desfaçatez.

IMPASSE GOVERNATIVO NÃO É

PREOCUPANTE

Antes de passarmos às prioridades da SRNOM
para o próximo triénio, lembrando exactamente
os dossiers que ficaram por resolver, é indispen-
sável pedir-lhe uma reflexão sobre o actual mo-
mento político. Que consequências considera que
este impasse tem no caso específico da saúde?
Nenhuma.

Não há nada que fique adiado?
Julgo que não. Do ponto de vista das propostas da
Ordem, sendo óbvio que é impossível discuti-las
com o ministro Correia de Campos, temos mesmo
de aguardar pelo próximo ministro, desejando ob-
jectivamente que não seja este. Quanto ao resto, as
coisas podem esperar mais dois ou três meses: as
nossas propostas já aguardaram tantos anos que
não será grande desgraça se tiverem de ficar mais
algum tempo na gaveta. Não se faz nenhuma refor-
ma da Saúde em dois ou três meses, e o ministro
Correia de Campos também já demonstrou que não
a sabe fazer. Vistas assim as coisas, acho que isto
não é um impasse: é um compasso de espera en-
quanto não chega um novo ministro da Saúde, seja
de que área política for, mas que seja capaz de dia-
logar com os parceiros. A actividade dos profissio-
nais da saúde nunca dependeu dos Governos. Se
dependesse, estaríamos perdidos.

OM DISPOSTA A ABDICAR DO

ACTO MÉDICO

A legislação sobre o acto médico tem sido uma
questão central no discurso da Ordem dos Mé-
dicos ao longo dos últimos anos. Como vão agir
no sentido de propor legislação sobre o acto
médico? Qual é a próxima estratégia?
A legislação sobre o acto médico foi uma priorida-
de política da direcção da Ordem que nos antece-
deu. Embora eu tenha expressado na altura algu-
mas divergências de pormenor, foi um esforço bem
conduzido e o saldo global é positivo. Houve um
acordo importante com a ministra da altura, a Dra.
Maria de Belém, que teve um comportamento im-
pecável do ponto de vista político, mas pareceu-
nos óbvio neste mandato que não havia, a menos
que quiséssemos entrar em guerra com o Ministé-
rio da Saúde, condições políticas objectivas para
fazer depender as relações com o Governo de uma
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reapresentação do diploma do acto médico. Não
seria viável, tendo em conta o veto do Presidente
da República – que, aliás, usou o argumento de
que a Assembleia da República não estava em fun-
ções, o que lhe pode ser útil para este diploma que
prevê a nomeação dos directores clínicos – fazer
um ultimato ao Governo, a não ser que estivésse-
mos de facto interessados numa ruptura absoluta
de relações. De qualquer forma, a legislação sobre
a receita médica, que nós sempre defendemos, pode
colmatar algumas lacunas nesta questão. Não é uma
legislação do acto médico, mas é um passo impor-
tante. E eu julgo que, independentemente do re-
sultado da batalha, houve uma pequena vitória que
foi ter conseguido convencer todos os grupos par-
lamentares, à excepção do Bloco de Esquerda,
quanto à nossa disponibilidade para discutir um
diploma sobre práticas de saúde alternativas, des-
de que definitivamente afastada a expressão "me-
dicinas alternativas". Julgo, pois, que, se o acto
médico gerar um clima de conflituosidade tal que
comprometa definitivamente outras medidas que
a Ordem pretenda obter de qualquer Governo, nós
devemos ter a sensibilidade para abdicar desta ques-
tão e para admitir que há outras formas de obter
ganhos importantes para os médicos que não pas-
sam necessariamente pela promulgação do acto mé-
dico tal como ele estava definido no projecto apre-
sentado ao Presidente da República.

Adivinho a resposta, mas gostaria de perguntar-
lhe em que pé ficaram as negociações com o Mi-
nistério tendo em vista a reformulação dos In-
ternatos Geral e Complementar?
O ministro Correia de Campos fez uma coisa mui-
to interessante, e de resto notável: enquanto en-
viou à Ordem, há dois meses, uma resposta de pá-
gina e meia em que fazia considerações genéricas
sobre uma proposta com dezenas de artigos feita
pela Ordem, achou por bem mandar a contrapro-
posta do Ministério, com dezenas de artigos, às
associações de estudantes das Faculdades de Me-
dicina. Ou seja, a Ordem dos Médicos, que era a
autora do projecto, soube que o Ministério tinha
preparado um projecto de resposta através das as-
sociações de estudantes. É este o estilo do Dr. Cor-
reia de Campos.

Que expectativas tem em relação à aprovação
desta proposta da Ordem?
Tudo depende das opções do próximo ministro.
Deste não, porque nós já não temos nada a discu-
tir com ele.

DIPLOMA SOBRE RECEITA MÉDI-
CA EM PARADEIRO INCERTO

Voltando à legislação sobre prescrição e receitu-
ário médico: onde pára o diploma?

Nós sabemos das coisas pelos jornais. Vou tentar
fazer um resumo, com a devida vénia à Catarina
Guerreiro do "Correio da Manhã": o diploma é
aprovado em Conselho de Ministros, sob proposta
do ministro Correia de Campos. Subitamente, o
ministro descobre – e seria interessante saber se o
ministro dos Assuntos Parlamentares estava pre-
sente na reunião – que a Assembleia da República
está a discutir um projecto de medicinas alternati-
vas. Tanto quanto eu sei, o diploma aprovado em
Conselho de Ministros acaba por seguir os passos
habituais e é enviado ao gabinete do Presidente da
República. E entretanto, sem que se saiba se o Pre-
sidente da República tinha exercido o seu direito
de veto, parece que o diploma foi retirado da gave-
ta da Presidência da República. Não sei como é
que essas coisas se fazem: se anda lá um arrumador
de gavetas a retirar os diplomas, se foi o ministro
que, por telefone, mandou devolver um diploma
que lá estava a mais… Não sei qual é o caminho
constitucional que explica estas viagens. A infor-
mação que tenho é que o diploma desapareceu,
regressou às mãos do ministro da Saúde e deve es-
tar na gaveta dele.

Mas a Ordem dos Médicos estava satisfeita com
os contornos definidos por esse diploma.
Em absoluto. Foi um diploma discutido com a mi-
nistra Manuela Arcanjo e salvaguardava aspectos
essenciais da prescrição de meios terapêuticos, de-
finindo claramente quem pode prescrevê-los. É
óbvio que mereceu a nossa concordância absoluta.
Deve ter sido por isso o ministro Correia de Cam-
pos o interceptou.

CONTRA A NOMEAÇÃO DOS DI-
RECTORES CLÍNICOS

Passemos agora à questão mais quente da actu-
alidade: a eventual aprovação em Conselho de
Ministros do diploma que revê o método de de-
signação dos directores clínicos. A Ordem dos
Médicos tem uma discordância de fundo em re-
lação ao método proposto, a nomeação, ou ape-
nas em relação à aprovação do diploma no qua-
dro actual de um Governo de gestão?
Tem as duas. Aliás, uma jornalista da Rádio Renas-
cença pedia-me para imaginar o que faria a Ordem
se, amanhã, o primeiro ministro nos propusesse
um negócio: o Governo reapresentaria a legislação
sobre a receita média e a Ordem, em troca, não se
oporia à nomeação dos directores clínicos. Foi um
cenário que hoje começou a ganhar forma. Ora,
em primeiro lugar, acho que o primeiro ministro
não propõe negócios, porque a governação não é
um negócio. Em segundo lugar, se o fizesse estaria
a assumir como seu um negócio que é do Presi-
dente da República: em nome da separação de po-
deres, o senhor primeiro ministro não pode com-
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prometer-se perante a Ordem quanto à promulga-
ção de diplomas, que é uma atribuição do Presi-
dente da República. Recuso-me a acreditar que,
nesta questão da legislação da receita ou na ques-
tão dos directores clínicos, há uma concubinagem
legislativa, jurídica ou política entre a Presidência
da República e o primeiro ministro. Também não
vou por aí: não é crível. Em terceiro lugar, a ques-
tão da receita é formalmente diferente da questão
dos directores clínicos: a legislação da receita é
aprovada num Conselho de Ministros com plenos
poderes e com perfeita legitimidade, ao passo que
a dos directores clínicos é aprovada por um Go-
verno em gestão corrente. Por outras palavras, eu
até percebo que o Governo não queira insistir na
legislação sobre receita médica, alegando encon-
trar-se apenas em gestão corrente. Acho que a Or-
dem não pode, de facto, reivindicar essa insistên-
cia por parte do Governo, porque se trata de uma
iniciativa política importante que talvez não caiba
neste quadro de redução de poderes. A Ordem tem
de respeitar um princípio de honestidade: se con-
sideramos que o Governo não pode alterar o mé-
todo de designação dos directores clínicos por es-
tar em gestão corrente, também não pode aprovar
legislação sobre receita médica, ainda que isso já
nos convenha. Não podemos alegar que o Gover-
no está em gestão corrente apenas quando nos in-
teressa. Esta posição tem de ser clara: estamos pe-
rante um Governo de gestão corrente que não tem
legitimidade para governar em matéria estruturante,
mesmo que eventualmente pudesse merecer a nossa
concordância. Sob pena de fazermos a mesma fi-
gura que está a fazer o ministro Correia de Cam-
pos, é preciso ter seriedade do ponto de vista da
argumentação. Até porque se déssemos uma unha
ao ministro Correia dos Campos sobre qualquer
assunto, amanhã já tínhamos o braço todo comi-
do, porque ele sentir-se-ia legitimado para legislar
sobre tudo. Nesta matéria há, portanto, divergên-
cia formal e divergência de conteúdo, mas a Or-
dem tem de ter uma posição de honestidade: o
Governo está em gestão para tudo, não está apenas
em gestão para aquilo que não nos convém.

OM QUER QUADROS PREEN-
CHIDOS

Em entrevista publicada no último número da
nortemédico, lembrou que as principais dificul-
dades do triénio que agora terminou foram a mo-
dificação da legislação referente à Medicina
convencionada e a mobilização dos médicos in-

ternos para as actividades da OM. O que vai fa-
zer para contrariar essas dificuldades?
Na área da Medicina convencionada, a tarefa é na-
cional. A SRNOM foi o motor em muitas iniciati-
vas; não o conseguiu ser nessa área. Julgo que tal-
vez seja possível animar um pouco as hostes ten-
tando um esforço de mobilização junto das pesso-
as mais ligadas às áreas da patologia clínica, da ra-
diologia, da neuroradiologia, da Medicina Física e
de Reabilitação, por exemplo. Relativamente aos
médicos internos, julgo que é preciso, em primei-
ro lugar, alargar as iniciativas culturais que tenham
algum significado para os médicos mais novos,
porque, sem que esteja em causa o relevo e a qua-
lidade da actividade cultural da Ordem dos Médi-
cos, ela manteve-se muito dentro dos limites do
clássico, nomeadamente na área da música. Era
preciso revolucionar um pouco as actividades. Nes-
se sentido, talvez tenha algum interesse uma pro-
posta do nosso programa que aponta para a cria-
ção de um clube dos médicos de nacionalidade bra-
sileira ou de médicos de expressão espanhola, ten-
do em vista a promoção de actividades culturais.
Pode ser que com isso consigamos não só melho-
rar a inserção dessas comunidades de médicos – e
no Norte a comunidade de médicos espanhóis é já
muito significativa –, atraindo os colegas portugue-
ses do mesmo escalão etário, como também possa-
mos "descer" dos grandes problemas da saúde – a
eleição dos directores clínicos, o estatuto discipli-
nar dos médicos, e por aí fora – para assuntos mais
correntes e que digam mais respeito aos internos.
Como os problemas da obrigatoriedade das urgên-
cias ou dos currículos dos Internatos, questões mais
quotidianas e que lhes tocam muito, porque, ape-
sar de tudo, os internos continuam muitas vezes a
ser carne para canhão – e, depois de não sei quantas
urgências, não é fácil vir à Ordem ouvir um debate
que não lhes diz imediatamente respeito. Portan-
to, eu diria que essa mobilização irá carecer de
imaginação e de um reforço da militância dos ele-
mentos mais jovens da direcção da Ordem.

Também no último número da nortemédico, o
dr. Nélson Pereira adiava para este triénio a ela-
boração da Carta Médica Portuguesa, uma pro-
posta do anterior mandato. Quando é que ela
poderá estar pronta?
Já temos dados muito aproximados, que estão ago-
ra a ser coligidos, relativamente à Medicina Geral e
Familiar, sobretudo no que diz respeito a itens como
quadros existentes, vagas carenciadas e lugares não
preenchidos. Reconheço que, devido às eleições,
houve algum interregno neste trabalho, mas julgo
que, no fim de Fevereiro, já vamos ter uma foto-
grafia muito aproximada da situação nessa área. Na



área da Medicina hospitalar, vai seguramente de-
morar mais algum tempo, mas não quero arriscar
um prazo, porque é uma tarefa que não depende
apenas de nós. Mas já seria bom poder ter uma
ideia geral no fim do ano.

A OM vai continuar a exigir a abertura de todas
as vagas existentes nas carreiras médicas até ao
completo preenchimento dos quadros actualmen-
te definidos?
Vai.

Como?
Defendendo o princípio. Ninguém consegue per-
ceber porque é que o centro de saúde X que tem
uma vaga carenciada não preenchida no ano X deixa
de estar carenciado no ano Y. Ninguém percebe o
critério. Como ninguém percebe o critério da atri-
buição de vagas carenciadas a centros de saúde com
menos utentes a descoberto. Parece-me que deve-
ria haver aqui um critério objectivo, que é garantir
estabilidade profissional aos médicos. A Profª.
Manuela Arcanjo tinha, aliás, um projecto de cria-
ção de incentivos à fixação dos médicos, que, como
costumávamos dizer nas nossas reuniões, nem pa-
recia que tinha sido feito pelo Ministério da Saúde,
porque era prático, era eficaz, era interessante, e
não tinha muitos artigos nem muita burocracia.
Cremos que mais vale garantir estabilidade profis-
sional, evitando esta dança de sítio para sítio
provocada pelas vagas carenciadas, quando, mani-
festamente – e a carta médica vai demonstrá-lo –,
são às centenas os casos de vagas não preenchidas
nos centros de saúde. Claro que, se calhar, há va-
gas mas não há médicos, mas não podem fabricar-
se profissionais no vão de uma escada. Aos que
estão disponíveis, no entanto, o Estado propõe um
sistema de vagas carenciadas que os obriga a uma
a dança pelo país e coloca os doentes perante a
total ausência de estabilidade assistencial. É uma
falha que poderia ser resolvida com uma medida
prática simples e, se calhar, com um pequeno acrés-
cimo financeiro, porque, no meio disto tudo, tam-
bém é preciso fazer as contas às horas extraordiná-
rias. Ninguém ainda percebeu porque é que o Es-

tado faz contratos a prazo – porque, no fundo, o
sistema de vagas carenciadas é isso mesmo – pa-
gando exactamente o mesmo que pagaria com um
contrato definitivo, sobretudo quando não vai, em
tempo útil, haver solução para os doentes que es-
tão a descoberto na área da Medicina Geral e Fa-
miliar. Portanto, a reivindicação mantém-se.

A Ordem vai também continuar a colocar os mé-
dicos na lista das profissões de risco?
Vai. Nunca percebi o que aconteceu nessa matéria,
mas nós não tivemos uma posição tão interventiva
como é costume porque estamos numa fronteira
de acção com os sindicatos e, se fôssemos longe de
mais, poderíamos usurpar funções. Nunca perce-
bi, repito, como não houve um grande consenso
sobre essa questão, até porque é matéria que obri-
gatoriamente deveria ser regulamentada – podia sê-
lo ao fim de três meses e já lá vão mais de três
anos... Julgo que os sindicatos deveriam ter tido
um papel mais interventivo no sentido de reivin-
dicar e de regulamentar esta questão, que deixa-
ram cair a meio do mandato da Profª. Manuela Ar-
canjo. Desde que, e esta é apenas a nossa opinião,
não se estabelecessem clivagens entre as especiali-
dades médicas. A proposta que foi apresentada ini-
cialmente definia três níveis de risco, conforme as
especialidades, o que nos pareceu inaceitável no
plano prático – porque é difícil quantificar se o
stress gerado por uma consulta de psiquiatria cons-
titui maior risco do que o da contaminação pelo
vírus da Hepatite B para um nefrologista ou para
um especialista de doenças infecciosas – e no pla-
no político, por introduzir clivagens entre os mé-
dicos. E já há que cheguem. A nossa lógica é que o
risco deveria ser igual para todos.

Ao longo do último triénio, aproveitaram para
eleger os delegados da OM nos locais de traba-
lho, mas apenas nos distritos médicos de Porto
e Braga. Quando ficará completo este corpo de
trabalho?
Nos distritos de Viana do Castelo, Bragança e Vila
Real, os respectivos conselhos distritais não toma-
ram nenhuma iniciativa nesse sentido. Poderão
fazê-lo quando quiserem.

De que forma vai a OM rentabilizar esse corpo
de trabalho?
São as pessoas que fazem os órgãos. Os delegados
podem ter funções importantíssimas, e houve já
situações concretas em que a sua intervenção foi
preciosa, mas a relação tem de ser biunívoca: não é
legítimo esperar-se que os conselhos distritais an-
dem a telefonar aos delegados da Ordem a per-
guntar se há problemas. O que tem sentido é que o
delegado faça a comunicação nos dois sentidos, e
nalguns casos, particularmente na área da Medici-
na Geral e Familiar, isso já tem acontecido. E, em-
bora eu não diga que, na saúde, "no news, good
news", porque às vezes há más notícias que não
chegam cá, o ditado tem alguma razão de ser. O
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fundamental é que as pessoas assumam as suas res-
ponsabilidades e se convençam de que não podem
aceitar funções que dão alguns problemas e algum
trabalho apenas para as usarem como título. Mas
como os delegados são eleitos, os colegas têm sem-
pre a hipótese de eleger outros. Aliás, haverá no-
vas eleições em 2003.

LICENCIATURAS EM MEDICINA

SÃO SUFICIENTES

Que avaliação provisória faz a OM do funciona-
mento das duas novas licenciaturas em Medici-
na?
Não tenho informações quanto à licenciatura da
Universidade da Beira Interior. A de Braga pare-
ceu-me um projecto muito interessante. A Comis-
são Instaladora convidou a Ordem a estar repre-
sentada, e eu entendi que era importante ser o pró-
prio presidente do CRNOM a fazer parte da co-
missão de acompanhamento. Por circunstâncias
familiares, não pude estar presente na reunião com
os peritos internacionais, mas parece-me ser um
projecto com pés para andar. Mas acho que estes
dois projectos já servem para demonstrar uma coi-
sa: basta de licenciaturas em Medicina. Não é pre-
ciso criar mais elefantes brancos.

A SAÚDE NA AGENDA POLÍTICA

Que expectativas tem quanto às próximas
legislativas – e, já agora, em relação ao próximo
Governo?
Paz social, concertação, e, qualquer que seja o Go-
verno, bom senso para que não repitam na Saúde
os emblemas da conflituosidade social dos últimos
anos. Os partidos sabem quem são esses agentes.

Que dossiers considera de mais premente reso-
lução pelo novo titular da pasta da Saúde?
A grande tarefa do próximo ministro da Saúde é
reconstituir o diálogo com os profissionais da saú-
de, rezando para que consiga consertar os cacos
feitos pelo ministro Correia de Campos, o que pode
tornar-se um grande problema no caso de um Go-
verno tutelado pelo PS. O próximo ministro vai
ter, pelo menos, de fazer uma coisa: não insultar
diariamente os profissionais da saúde. Já não é mau.
Se calhar, não pode esperar-se que a OM se dê bem
com nenhum Governo: às vezes, os médicos têm a
natural tendência de pensarem que são o centro da nortemédico Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto
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saúde, e não são. E se houver algumas divergênci-
as entre os médicos e o próximo Governo, daí não
virá muito mal ao mundo. Mas era importante, em
termos de campanha eleitoral, que nos deixásse-
mos de ilusões quanto aos custos da Saúde. Os da-
dos do Eurostat em relação a 1998 são claros: Por-
tugal gasta por ano, em média, 800 dólares per
capita em despesas de saúde. A Alemanha gasta
2.400, a França 2.100. Estamos apenas acima da
Grécia. Objectivamente, a única força política que
tem falado claro nesta matéria, lembrando que o
que gastamos em saúde ainda é pouco para padrões
europeus, é manifestamente o PCP. É óbvio que é
preciso optar entre gastar em saúde ou em auto-
estradas, e que isso pertence ao âmbito da decisão
política. Não venham é dizer que 800 dólares é
muito porque os médicos receitam demais ou mu-
dam demasiadas vezes a fralda aos doentes. Esse é
que é o grande debate. Nestas coisas, não há mila-
gres. Obviamente que não se dispensa o esforço de
gerir da melhor maneira o dinheiro que existe. Mas
não se podem criar expectativas de melhor gestão
quando não existe investimento suficiente. Infeliz-
mente, não é fácil confessar ao eleitorado que não
se pode ter tudo o que se quer ao mesmo tempo.

Que nomes gostaria a OM de ver no Ministério
da Saúde?
Não quero pronunciar-me nessa matéria.

ORDEM À FRENTE DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

Tomou ontem posse do seu lugar de deputado à
Assembleia Municipal do Porto, como membro
da candidatura do Dr. Rui Rio. Vai continuar a
ter a mesma disponibilidade para os assuntos
da Ordem?
Vou fazer o possível e o impossível para que a mi-
nha disponibilidade para a Ordem não diminua, e
acho que não vai diminuir. As duas funções não
são, de resto, confundíveis. E se, em qualquer cir-
cunstância, verificar que existe incompatibilidade,
a OM estará acima da Assembleia Municipal.

O cargo de deputado municipal é um trampolim
para mais altos voos políticos?
Não. Rigorosamente.
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PEDRO MOURA REIS
Médico, Secretário-Geral da Sociedade Portu-
guesa de Geriatria e Gerontologia (Secção da
Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa),
Membro da Comissão Organizadora de alguns
dos mais tradicionais e conceituados Congres-
sos Médicos. Secretário-Geral de iniciativas de
pós-graduação médica desde 1980 – em Lis-
boa, Coimbra, Porto, Madeira, Países Lusófonos
e Ibero-americanos, Goa e Macau –, todos di-
rigidos à formação contínua dos Médicos Clí-
nicos Gerais, de Medicina Familiar e Internos
em formação nalgumas áreas fundamentais do
exercício da medicina geral.

PEDRO MOURA REIS

CONGRESSOS MÉDICOS:
VERDADEIROS ENCONTROS DE ACTUALIZAÇÃO OU PRETEXTO PARA SE DIFAMAR
UMA CLASSE PROFISSIONAL?

É nossa convicção de que os médicos portugueses em
geral, e a sua Ordem em particular, passado mais de
um mês e meio depois destas afirmações do Ministro
da Saúde, deverão continuar a contestar e a repudiar
junto do próprio Ministro, do Governo português e da
opinião pública, o conteúdo e a expressão das afirma-
ções proferidas perante os deputados da Comissão Par-
lamentar de Saúde e os órgãos de informação no pas-
sado dia 11 de Setembro (coincidindo tristemente com
o ataque terrorista às torres gémeas de Nova Iorque).
Nessa ocasião, o Ministro contabilizou as consultas que
cada médico não efectua quando frequenta um con-
gresso e considerou como sendo "uma vergonha naci-
onal" a forte presença portuguesa em congressos mé-
dicos internacionais.
Que comentários deverão suscitar aos médicos e à po-
pulação (constituída pelos seus doentes e utentes) es-
tas críticas em público? Estas suspeitas? Estas ordens
para investigação? No fundo, este ambiente de conde-
nação na praça pública de um grupo de profissionais,
os médicos do Serviço Nacional de Saúde?
Primeiro comentário: porque não contabiliza o Mi-
nistro da Saúde as consultas que os médicos não efec-
tuam quando estão no seu período legal de férias? En-
tão porque contabiliza as que não são efectuadas du-
rante um congresso em que o médico está igualmente
a utilizar o período legal de 15 dias anuais para partici-
pação em acções de formação? Será porque, embora os
médicos tenham direito à participação em congressos
e, portanto, a não efectuar consultas durante os dias
que dura essa formação pós-graduada (até 15 dias anu-
ais), é mais fácil iludir a população, que ignora este
facto, e acusar os médicos de não fazerem consultas,
lançando, assim, o odioso das filas de espera para cima
dos clínicos que trabalham para o Estado e estão au-
sentes em congressos e outras acções de formação (cur-
sos, simpósios, jornadas, etc.)? Os médicos quando
participam em congressos não têm que efectuar con-
sultas ou outros serviços porque, ao se ausentarem para
esses congressos, ou vão em comissão gratuita de ser-
viço (usufruindo do direito ao período legal de 15 dias
anuais para formação médica contínua) ou utilizando
parte do período legal de 22 dias úteis de férias anuais.
Como aqui fica demonstrado, o Ministro da Saúde
quando publicamente contabiliza as consultas que diz
"não serem feitas" pela ida de um médico a um con-

«Ministro da Saúde vai investigar Congressos Médicos.
Presença nesses eventos é ‘vergonha nacional’» (sic)
*Diário de Notícias de 12 de Setembro de 2001, página 25

gresso falta à verdade à população, usa comentários
falaciosos, prefere o sofisma à verdade e fere a dignida-
de e a reputação dos médicos junto dos seus doentes e
utentes, fazendo crer a estes que os médicos faltam ao
cumprimento dos seus deveres ao viajarem para con-
gressos, que apelida de "pseudo científicos", ou para
fazerem, como afirma, "turismo médico". O que repre-
sentam estes comentários (todos com a maior reper-
cussão, através da utilização propositada e intencional
dos órgãos de informação) senão, para além de vexa-
rem os médicos, o acicatar da população, o voltar dos
doentes e utentes contra os médicos?
Segundo comentário: Como poderão os médicos, e
com eles a população, ler e ouvir que "é uma vergonha
nacional a forte presença de médicos portugueses no
estrangeiro" (sic), afirmado pelo Ministro Correia de
Campos? O que quer o Ministro dizer com isto? Onde
quer chegar? Pretenderá dizer que é uma vergonha os
médicos quererem actualizar-se e trocarem experiên-
cias profissionais e conhecimentos científicos com os
seus colegas estrangeiros? É uma vergonha coopera-
rem com colegas e instituições credíveis no estrangei-
ro? Ou será isto crime? Ou só será uma vergonha se for
um grande número de congressistas a fazê-lo? E então
qual será o número de congressistas médicos, no es-
trangeiro, a partir do qual isso passará a ser uma ver-
gonha nacional, ou um motivo de escândalo, ou um
bom pretexto para o Ministro "dar nas vistas" ou para
se venderem jornais e abrirem noticiários televisivos?
Quererá antes dizer que sim, que é de facto uma atitu-
de criticável um médico (leia-se um profissional, um
funcionário, um deputado, etc.) deslocar-se a um con-
gresso, a um curso, a uma assembleia, seja no estran-
geiro ou em Portugal, e não comparecer, não partici-
par, usando essa qualidade de congressista (de funcio-
nário ou de deputado) para usufruir de viagens (no
estrangeiro), ou do horário do congresso, do curso ou
do horário das suas funções na assembleia para faltar
injustificadamente e praticar outra actividade? Se quer
dizer isto, sem dúvida que é criticável a falta a um com-
promisso, e deverá ser feita uma prevenção através de
uma pedagogia, de uma educação, numa palavra, de
um rigor no cumprimentos das tarefas ou compromis-
sos de cada um. Mas quando se invoca que há médicos
congressistas que se deslocam a um congresso no es-
trangeiro e faltam a muitas sessões, já nos perguntá-
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mos alguma vez sobre o que é um congresso? Um congresso
não é um curso intensivo, o qual, como resulta da palavra
intensivo, serve para um curto e rápido aperfeiçoamento pro-
fissional, e onde é suposto os médicos frequentarem todas
as sessões. Um congresso não é um conjunto de aulas (como
na universidade) seguidas de um exame final para se passar
de ano ou para o grau seguinte. Um congresso médico con-
figura um outro formato de apresentação da acção de for-
mação médica pós-graduada, a também chamada formação
médica contínua, que dispõe de uma organização científica
nacional ou entre as nações dos profissionais envolvidos,
que persegue objectivos válidos para a valorização profissi-
onal dos congressistas e para o intercâmbio da experiência
profissional entre os mesmos, com um conteúdo científico
determinado, uma estratégia pedagógica que passa por dis-
cussão de casos clínicos de doentes seleccionados, mesas-
redondas, conferências, comunicações orais e discussão de
vídeos ou posters. Tem uma carga horária adequada à en-
vergadura e ao propósito de cada congresso e dispõe de en-
tidades institucionais patrocinadoras de reconhecido méri-
to científico. Não se pressupõe que cada médico participan-
te tenha por obrigação estatutária, ou sequer moral, de as-
sistir a todas as sessões científicas do mesmo, dado que, não
sendo nem um curso intensivo, nem se tratando de aulas,
constitui um encontro de vasta e variada temática,
vocacionado para nele se debaterem questões relacionadas
com conhecimentos teóricos e práticos que se desactualizam
rapidamente com o célere avanço das ciências médicas, sen-
do que nem todas essas questões interessarão de igual forma
a todos os congressistas. Daí existirem no mesmo congresso
sessões mais participadas e outras menos participadas, sem
que isso seja motivo para recriminação ou origine qualquer
censura ou suscite qualquer celeuma entre as comissões ci-
entíficas e organizadoras responsáveis, porque é inerente à
variabilidade dos temas, ao maior ou menor interesse que
os temas despertam entre os congressistas, ou às maiores ou
menores expectativas suscitadas por este ou aquele orador.
Por fim, perguntemo-nos: Onde se quer chegar com este
insulto aos médicos? Toda uma classe profissional insultada
e vexada pelo Ministro da própria tutela?! Onde se quer che-
gar com este "rasgar as vestes de indignação" (como Caifás
no julgamento de Jesus Cristo) perante a "vergonha nacio-
nal" que é a de alguns médicos (mesmo que sejam algumas
centenas) se deslocarem ao estrangeiro para participar num
congresso? Quererá chegar-se ao insulto? Gratuitamente? Ou
com outros intuitos? E quais? Será que se quer acicatar a
população contra os seus médicos, que são precisamente os
profissionais que mais se dedicam à promoção da saúde das
populações, diagnosticando os males, curando e reabilitan-
do? Será que não se quer entender que participar num con-
gresso é fazer actualização e formação, a bem da melhoria
da prestação dos cuidados de saúde aos seus doentes?
Agora perguntemo-nos e reflictamos sobre a "polémica" ali-
mentada há anos (com que intuitos?) para denegrir os Con-
gressos Médicos Internacionais Bilaterais, ou seja, qualquer
congresso realizado entre médicos de dois países, por exem-
plo de Portugal e Espanha (luso-espanhol), Portugal e Brasil

(luso-brasileiro), Portugal e Cabo Verde (luso-
caboverdiano), Portugal e Argentina (luso-argentino),
etc.. Os congressos mundiais reúnem profissionais de
várias nações e de todos os continentes. Os congressos
internacionais reúnem profissionais de duas ou mais
nações, do mesmo ou de vários continentes. Os con-
gressos internacionais bilaterais reúnem, obviamente,
duas nações do mesmo ou de dois continentes. É o
que se passa com diversas jornadas ou congressos mé-
dicos realizados entre Portugal e vários países, há mais
de vinte anos, por exemplo as Iªs Jornadas Luso-Espa-
nholas de Geriatria, realizadas de 29 a 31 de Outubro
de 1980, em Lisboa.
Ultimamente têm sido particularmente discriminados
os congressos internacionais bilaterais, quer por alguns
órgãos de informação – movidos ou não por acção de
vários lobbies que têm por objecto caluniar a medicina
portuguesa ou são movidos por interesses não confes-
sados –, quer pelo próprio (o que é mais grave ...) Mi-
nistro da Saúde, ou até já pelo seu próprio assessor de
imprensa (!) em comunicado recente. Também têm sur-
gido críticas à participação nesses e noutros congres-
sos internacionais entre os próprios médicos, críticas
essas vindas a maioria das vezes de alguns poucos mé-
dicos de especialidades cirúrgicas, de outras de diag-
nóstico auxiliar e de outras, embora médicas, mas com
menor utilização e influência no campo da farmacolo-
gia ou da terapêutica medicamentosa; ou, ainda, de
médicos de especialidades com menor grau de neces-
sidade de participação frequente em congressos e ou-
tras acções de formação pós-graduada ou cuja especia-
lidade tradicionalmente organiza poucos eventos cien-
tíficos, seja por menor disponibilidade organizativa dos
seus associados, seja porque a desactualização dos co-
nhecimentos científicos nessa especialidade não é tão
célere como noutras especialidades médicas em rápida
evolução ou em que os conhecimentos adquiridos es-
tão sujeitos a inúmeras controvérsias ou, ainda, em que
é maior a necessidade de mais alargados consensos in-
ternacionais.
O que é facto é que, ultimamente, surgiu uma discri-
minação feita por estes agentes ("lobbies anti-médico"
ou anti-prerrogativas inerentes ao exercício da profis-
são médica, jornalistas movidos por esses e outros in-
teresses, Ministros da Saúde, administradores ou ad-
ministrativos do Serviço Nacional de Saúde, ex-dele-
gados de informação médica despedidos, etc., etc.) aos
congressos médicos internacionais bilaterais. Mais pre-
cisamente entre Portugal e os seguintes grupos de paí-
ses (nota: sem que antes, ou ainda hoje, tenha sido
publicada pelo Ministro da Saúde ou por qualquer ou-
tra entidade uma lista de "países bons" e de "países
maus" para neles se poderem ou não levar a cabo con-
gressos entre os profissionais do sector):
– Primeiro Grupo: O dos Países ibero-americanos, isto
é, países de raízes culturais, linguísticas e civilizacionais
oriundas da Península Ibérica (para quem ande distra-



ído, aqui se faz lembrar que Portugal, e não apenas a Espanha,
faz parte da Península Ibérica e expandiu igualmente a sua
civilização a toda a América Latina, e não apenas ao Brasil).
Entre os vários países ibero-americanos, como México, Cuba,
Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Equador, Perú,
Brasil, Argentina, Chile ou Uruguai, e consoante as especia-
lidades médicas que se encarem, é claro que uns detêm Uni-
versidades e Faculdades de Medicina, Hospitais e serviços
hospitalares, sociedades e associações médicas de maior
craveira científica ou de maior envergadura clínica e prática
que outros. Alguns destes países, mesmo que não tão de-
senvolvidos socio-economicamente como os EUA ou alguns
países da UE, possuem, no entanto, uma medicina avança-
da em certos sectores ou especialidades, fazem parte de co-
mités ou colégios ibero-americanos com contactos com es-
pecialidades em Portugal, ou interessa a Portugal encetar
com eles contactos nesta ou naquela especialidade médica.
Competirá sempre à Ordem dos Médicos de Portugal (como
ao Colégio de Médicos de cada um daqueles países) ou ao
European Accreditation Council for Continuous Medical
Education pronunciar-se, não acerca do país em si como lo-
cal do congresso, mas sim, especificamente, acerca do nível
e credibilidade científica das instituições médicas que nesse
país são responsáveis pela organização desse congresso bila-
teral com Portugal, bem como sobre a craveira científica dos
oradores.
– O Segundo Grupo de "países" discriminados (neste caso
não sendo propriamente países, mas sim Estados ou Regi-
ões Administrativas de outros países, e que foram no passa-
do Estados ou Territórios portugueses) é precisamente Goa
e Macau. Goa e Macau, cuja Presença Portuguesa não se can-
sam os políticos e governantes de recomendar o seu incre-
mento – ou de criticar os que o não fazem – prometendo
projectos para promover a qualidade e a quantidade dos la-
ços e tratados económicos, culturais e científicos com esse
Estado da India (Goa) e essa Região Administrativa Especial
da China (Macau). Goa e Macau, cujas Universidades e Hos-
pitais ainda (no caso de Goa), e por enquanto (no caso de
Macau), lançam apelos à participação de Portugal e dos seus
profissionais em encontros, congressos e outras formas de
cooperação científica e cultural para que mantenham vivas
nesses territórios as ciências médicas da civilização portu-
guesa, para que se mantenham vivos o intercâmbio médico
com Portugal e os modelos da assistência portuguesa que,
quer se queira quer não, melhor ou pior, fizeram desenvol-
ver os cuidados médicos e assistenciais daqueles dois terri-
tórios, permitindo que se distinga a civilização goesa da res-
tante União Indiana e o carácter dos macaenses do da res-
tante República Popular da China.
Relativamente às relações médicas com Goa, recordem-se
diversos congressos já tradicionais, como os de Pediatria,
ou as Jornadas Interdisciplinares de Cardiologia de Goa para
Clínicos Gerais e Outros Especialistas, realizadas em 1991,
da responsabilidade científica dos Profs. Doutores Armando
Porto, Manuel Carrageta e Sequerra Amram e, localmente,
dos Drs. Sydney Pinto Rosário, José Rangel, Curchorcar, Tito
Sousa e Leslie Saldanha; as II Jornadas, realizadas em 1995,
da responsabilidade científica dos Profs. Doutores Maria Ce-
leste Vagueiro, Sales Luís, Drs. Elgar do Rosário e Correia da
Cunha, e com uma vasta Comissão Científica local; e as III
Jornadas, na área das Doenças Infecciosas, em 1999, presi-
didas pelo Prof. Doutor Francisco Antunes e com a colabo-
ração de vários prelectores nacionais, entre os quais o Prof.

Doutor Virgílio do Rosário (coordenador do Centro de
Malária e Doenças Tropicais de Lisboa) e presididas
localmente pelo Director do Tata Memorial Hospital
de Bombaim, Dr. Luisito de Souza.
Em relação a Macau, recordem-se os ecos publicados
na imprensa médica de Janeiro de 1997 acerca do I
Congresso Luso-Chinês de Clínica Geral e Medicina
Interna de Macau, realizado em Dezembro de 1996,
presidido pelos Profs. Armando Porto, José Guilherme
Jordão e Dr. Barros Veloso, com a presença e participa-
ção de 200 médicos portugueses e chineses das espe-
cialidades de Medicina Geral e Familiar, Medicina In-
terna, Cardiologia e Gastrenterologia, que foi patroci-
nado pela Ordem dos Médicos e pela Sociedade Portu-
guesa de Medicina Interna, que foi considerado pelo
Governador de Macau "de valioso contributo para os
serviços médicos do território" e sobre o qual, em 1998,
o mesmo Governador, General Rocha Vieira, escrevia
ao Secretário-Geral: "Informo V. Exa. de que encarre-
guei os Serviços de Saúde de Macau de prestar o apoio
logístico e científico necessários à realização do II Con-
gresso". E após o congresso escrevia: "Congratulo-me
com esta importante iniciativa que reuniu num Terri-
tório com as características e a singularidade de Macau
especialistas portugueses e chineses de Clínica Geral e
Medicina Interna. Congratulo-me também com o ele-
vado nível do Secretariado Geral e das Entidades que
integraram a Comissão Científica do Congresso, pila-
res fundamentais que foram para o êxito dos trabalhos
apresentados". A imprensa em Portugal ignorou e ne-
gou-se a publicar o êxito científico e a reproduzir as
imagens do Auditório cheio com a participação massi-
va dos 200 médicos portugueses, macaenses e chine-
ses nestes dois congressos, apesar das tentativas da or-
ganização do congresso. Ao contrário, a imprensa por-
tuguesa e os media em geral (movidos pelos lobbies
anti-classe médica, enquanto classe profissional deten-
tora de prerrogativas inerentes à formação médica con-
tínua, pilar de uma actualização permanente, mal com-
preendida e muito combatida por ser feita com colegas
de outros países ou regiões), nesse Inverno de 1996 só
falavam de um outro congresso ocorrido na mesma épo-
ca em Macau e que registou uma falta de participação
dos seus congressistas e uma infeliz e notória quase
ausência total à sessão inaugural, tendo despertado a
indignação do Governador e demais Entidades presen-
tes. Sabemos que só as más notícias são notícia!. Mas
essa foi uma das infelizes excepções à participação efec-
tiva ou massiva em congressos médicos (que também
as há concerteza) e que levou a sociedade científica
organizadora (médico-cirúrgica) a solicitar desculpas
ao Governo e instituições de saúde de Macau. Refira-
se que, por causa deste exemplo infeliz, ainda hoje al-
guns responsáveis do ministério da saúde e dos servi-
ços dele dependentes o apontam para denegrir todos
os outros congressos, insistindo neste mau exemplo e
ocultando o exemplo (que esse sim é pedagógico e para
servir de modelo) de outros congressos bem sucedi-
dos, como os que atrás referimos!
– O Terceiro Grupo de países que é considerado como
possuindo qualidade apenas para "eventos de elevado
interesse turístico" é o dos Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa (PALOP’s), quer por alguma impren-

14



sa, quer ainda por alguns dirigentes avessos a que os médi-
cos se reúnam em Congresso nesses países e que contactem
as suas populações, mais atrasadas económica e tecnicamen-
te, negando as vantagens de todo e qualquer congresso nes-
ses países africanos. Quaisquer que sejam os seus detractores
ou qualquer que seja a sua argumentação, todos acabam por
negar ou tentar impedir a cooperação com esses países de
língua portuguesa, como Cabo Verde e Moçambique, a co-
berto da acusação de "turismo científico", "de clima tropical
e praias de águas quentes", de congressos "pseudo-científi-
cos". A resposta para estes detractores está bem impressa, se
não for noutros encontros médicos aí realizados, pelo me-
nos nos três importantes Congressos Luso-Moçambicanos
de Medicina (iniciados pelos falecido Prof. Doutor Norberto
Teixeira Santos, em 1997, e continuados, em 1999, pelo Prof.
Doutor Sales Luís e pelo Prof. Doutor G. Rodrigues Peixe, e
em Setembro de 2001, pela Profª Doutora Ana Aleixo), bem
como nas dez Jornadas Médicas Luso-Caboverdianas inicia-
das em 1992 e presididas e participadas por várias figuras
da pós-graduação médica e da cooperação portuguesa com
Cabo Verde, como o Dr. António Pinto de Almeida, Dr. José
Luís Champalimaud, Profs. Doutores A. Lopes Vaz, Ramiro
Ávila e Amaral-Marques, Dr. Rosado Pinto, Prof. Doutor
Norberto Teixeira Santos, Prof. Doutor Carlos Ramalhão,
Prof. Doutor Francisco Antunes, Dr. António Pinto Soares,
Prof. Doutor Manuel Teixeira Veríssimo, Dr. Carlos Dias e
Profª Doutora Ana Aleixo. Recorde-se o que foi dito e escri-
to pelo actual Ministro da Saúde de Cabo Verde, Dr. Dario
Dantas dos Reis, também fundador da Ordem dos Médicos
de Cabo Verde: "Para Cabo Verde, país muito pobre e isola-
do no meio do oceano, a oportunidade de ouvir e discutir
com colegas que falam a mesma língua e provenientes de
meios melhor equipados técnica e humanamente é sempre
bem-vinda e estimulante. Por esse motivo são meritórias ini-
ciativas como estas Jornadas Médicas Luso-Caboverdianas
em que todas as apresentações foram seguidas de debate
vivo, no qual participaram numerosos colegas caboverdianos.
Todos nós médicos caboverdianos sentimos a necessidade
de institucionalizar a formação pós-graduada. O Dr. Pedro
de Moura Reis foi uma das pessoas que soube dar o "ponta-
pé de saída" da formação pós-graduada em Cabo Verde, e
fá-lo desde 1992. Apesar das inúmeras dificuldades, ele con-
seguiu pôr de pé as 1ªs Jornadas Médicas Luso-Caboverdia-
nas em 1992 e mantê-las anualmente. A Ordem dos Médi-
cos de Cabo Verde tem tentado fazer o mesmo, mas temos
tido dificuldades. Daí o grande benefício destas jornadas mé-
dicas luso-caboverdianas."
Também os dois últimos Ministros da Saúde de Moçambique
se têm referido à importância do Congresso Luso-
Moçambicano de Medicina, tendo como secretário-geral o
médico Pedro de Moura Reis. "Esta iniciativa, a do Congres-
so Luso-Moçambicano de Medicina, visa proporcionar um
intercâmbio médico científico real entre os profissionais dos
nossos dois países, sendo igualmente importante por per-
mitir uma troca de experiências das diferentes realidades mé-
dicas e sociais presentes. Dada a importância que o Ministé-
rio da Saúde de Moçambique dá a estes eventos, vimos soli-

citar à Ministra da Saúde de Portugal (na altura a Dra.
Maria de Belém Roseira, depois a Profª Manuela Ar-
canjo) todo o seu apoio na facilitação da participação
dos médicos do Serviço Nacional de Saúde de Portugal
que pretendam assistir e participar neste Congresso",
Dr. Aurélio Zilhão, Dr. Francisco Songane, actual Mi-
nistro da Saúde de Moçambique e Dr. Alcido Ngwenha,
Ministro da Educação. "A existência de duas realida-
des diferentes (moçambicana e portuguesa) determi-
nou que um grupo de médicos de ambos os países de-
sejassem e considerassem de grande vantagem junta-
rem-se para trocar experiências reais que beneficias-
sem a Ciência e o Homem. Com a realização do I Con-
gresso Luso-Moçambicano de Medicina e Pediatria, ma-
terializado em 1997, se iniciou o acalentado convívio
científico e de amizade a que, pela sua grandeza de
objectivos, logo se quis dar continuidade. E é isto que
se está fazendo. A grandeza dos objectivos e dos suces-
sos alcançados nos Congressos anteriores foram e são
a razão, teimosa, de manter tais encontros. Com o
envolvimento directo da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Eduardo Mondlane, das Universidades Por-
tuguesas, e de grupos de médicos moçambicanos e por-
tugueses, realizou-se o III Congresso Luso-Moçambi-
cano de Medicina, em Maputo, em Setembro de 2001.
Por isso, estamos todos de parabéns por se ter trocado
uma verdadeira experiência profissional entre médicos
Moçambicanos e Portugueses com vista à melhoria da
qualidade da vida dos Homens. Agradecemos a persis-
tência, o saber organizativo, a tenacidade do secretá-
rio-geral português que, apesar dos escolhos que se nos
colocam, tem sabido congregar apoios e boas vontades
que permitem o encontro dos médicos dos nossos dois
países irmãos", afirmou também o director da Facul-
dade de Medicina de Maputo na Sessão de Encerra-
mento do III Congresso, realizado em Setembro de
2001.
Voltando ao primeiro grupo de países que é discrimi-
nado pelo actual Ministro da Saúde, Correia de Cam-
pos, isto é, os Países Ibero-americanos, como México,
Cuba, Guatemala, Perú, Brasil, Argentina e Chile, e com
os quais existe já felizmente uma tradição (nalguns ca-
sos uma larga tradição) de jornadas científicas bilate-
rais com Portugal, refira-se que têm sido notórios os
benefícios no relacionamento dos médicos e das insti-
tuições científicas envolvidas na organização ou das
instituições que esses médicos representam. Tanto as-
sim é que, inclusivamente, o próprio Assessor do actu-
al Ministro da Saúde, Dr. João Nunes de Abreu, des-
mentiu indelevelmente as falaciosas acusações do seu
Ministro de "eventos de elevado interesse turístico e
sem carácter exclusivamente científico" – serena mas
firmemente também rebatidas pelo CNE da Ordem dos
Médicos a 27 de Setembro deste ano, ou vibrantemen-
te combatidas pelo Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos em conferência de imprensa de 28
de Setembro.
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Com efeito, Nunes de Abreu, com a elegância e singeleza
que lhe é peculiar, desmente as acusações do seu Ministro e
do porta-voz deste, o assessor de imprensa, respeitantes aos
congressos internacionais bilaterais com países ibero-ame-
ricanos dando uma entrevista a um periódico que (ironica-
mente ou não...) gravita na órbita do lobby ministerial, na
qual afirma que "os três congressos médicos em que partici-
pei, em Cuba, México e Cabo Verde, jornadas luso-cubanas,
luso-mexicanas e luso-caboverdianas, respectivamente, em
1998 e 1999, tiveram grande valor científico!", escrevendo
nos relatórios elaborados no final de uma dessas Jornadas:
"Assisti a todas as comunicações das Jornadas Luso-Cuba-
nas de Dermatologia em Medicina Familiar, e pude teste-
munhar não só a qualidade científica das mesmas como o
interesse da assistência (sempre numerosa) pelos trabalhos
apresentados. O trabalho desenvolvido pelo Dr. António Pin-
to Soares e seus colaboradores é digno do maior apreço pela
forma e pelo rigor posto nas comunicações. O Dr. Pedro de
Moura Reis, secretário-geral das Jornadas, pelo seu conheci-
mento, muito contribuiu para o êxito das Jornadas."
Continuando na discriminação feita aos congressos bilate-
rais com os países ibero-americanos pelo Ministro da Saúde
e pelo seu porta-voz para a imprensa, aquele negou os atri-
butos de carácter exclusivamente científico reconhecidos
através do patrocínio científico da Ordem dos Médicos e
não acatou a defesa que esta fez ao carácter exclusivamente
científico e à oportunidade do local, bem como ao valor e
credibilidade das instituições científicas organizadoras das I
Jornadas Luso-Chilenas de Medicina Interna: Interface com
a Medicina Familiar, isto é, a Universidade Católica do Chi-
le, a Sociedade Médica de Santiago do Chile e o Ministério
da Saúde do Chile.
O Ministro ridicularizou as Jornadas apelidando-as "de ele-
vado interesse turístico" e produziu um despacho, a 20 de
Setembro, "tendo por base documentos publicitários de agên-
cias de viagem", (quais os presidentes das ARS’ s e directo-
res de serviços hospitalares que não terão ficado estupefac-
tos ou não terão sorrido pela originalidade do recurso a esta
fonte privilegiada de Sua Excelência?!), desprezando todas
as informações prévias que já existiam, quer da Ordem dos
Médicos (desde Fevereiro do mesmo ano) quer da Comis-
são Médica Organizadora, que lhe havia escrito a 10 de Se-
tembro... O Ministro da Saúde acabou por se ver desmenti-
do por quem de direito em Portugal, a Ordem dos Médicos,
que é a única organização mandatada pela União Europeia
para, em Portugal, creditar ou não o carácter científico dos
congressos médicos. Além de desmentir o Ministro, a Or-
dem enaltecia a idoneidade e o elevado nível das institui-
ções organizadoras bem como o dos oradores e médicos por-
tugueses responsáveis pela exposição dos temas científicos.
O Ministro viu também contrariadas as suas afirmações na
audiência que concedeu à Comissão Médica organizadora,
esgotando perante a exposição feita por esta os seus argu-
mentos contra a credibilidade científica das Jornadas Luso-
Chilenas de Medicina e "agarrando-se", por fim, ao Decreto-
Lei nº 48/99, de 16 de Fevereiro, que refere que o local de
um Congresso deve ser adequado e o Ministro logo "senten-
ciou" que para ele o local adequado para Congressos médi-
cos era o território nacional: Continente, Açores e Madeira!
Mas o Ministro também neste ponto não estava (ou não pre-
tendia estar) informado das "Recomendações da Comissão
de Avaliação dos Cuidados de Saúde", criada inclusive por
despacho ministerial de 20 de Abril deste ano, que no seu

ponto 2. afirma: "A manutenção da actualização cien-
tífica e capacidade de exercício é da competência de
cada médico, sendo por elas responsabilizado. Por esse
motivo, só a ele cabe a escolha do local e do tipo de
formação contínua que pretende realizar, não poden-
do a tutela administrativa ter interferência nesta deci-
são". Ilucidativas quanto baste, estas recomendações,
quanto ao local adequado dos Congressos. Jamais es-
queceremos, nós os que estivemos nessa audiência, as
reacções do Ministro: mostrando-se enervado, lança-
nos a nós médicos presentes na audiência o seguinte
desafio: "Se os senhores, como representantes que aqui
estão das Jornadas Médicas Luso-Chilenas que acusei
no meu despacho, não estão satisfeitos com a minha
actuação, têm o direito de me pôr uma acção litigiosa.
Não hesitem, têm esse direito!". E terminou a audiên-
cia tecendo um inacreditável auto-elogio: "Eu por mim
estou satisfeito e tranquilo: a população está comigo,
abraça-me quando me vê na rua, telefona-me. Os jor-
nais estão comigo, publicam o que eu quero! Os se-
nhores já viram os jornais publicarem alguma coisa
que os médicos queiram, ou que estejam do lado dos
médicos ou da Ordem dos Médicos?" (sic). Felizmente
as Jornadas Luso-Chilenas de Medicina Interna segui-
ram avante, mesmo com menor número de médicos
que os inicialmente inscritos (que viram os seus direi-
tos sonegados pelo despacho ministerial que os impe-
diu de nelas participarem em comissão gratuita de ser-
viço), e seguiram fortalecidos com o espírito de missão
dos que acreditam no valor e na firmeza das suas atitu-
des, nas suas obras, e dos que não temem as ameaças e
enxovalhos ao seu direito legítimo à formação médica
pós-graduada e ao usufruto da comissão de serviço
(abusivamente impedida por quem usurpa os critérios
da Ordem.... Mas este é verdadeiramente um Estado
de Direito?). As Jornadas seguiram avante e cumpri-
ram os seus propósitos de intercâmbio profissional e
institucional bilateral, e os médicos portugueses que
tiveram a tenacidade e a coragem de manterem a sua
participação no Chile sob uma "tempestade" de intole-
rância e um "ambiente" persecutório produzidos na
Avenida João Crisóstomo cumpriam o seu dever de se
manterem actualizados e de se enriquecerem científica
e culturalmente, a bem do aperfeiçoamento da quali-
dade dos serviços clínicos que, como médicos, pres-
tam aos seus doentes e às famílias e população de que
cuidam.
Podem os médicos portugueses e a sua Ordem não ter
um lobby junto dos media como terá Sua Excelência,
tal como deixou implícito no final daquela audiência
atrás referida, mas, talvez mais modestamente, os mé-
dicos portugueses e os seus colegas chilenos (os tais
desse país "de elevado interesse turístico", M.S., sic)
tiveram o grato prazer de conhecer em Santiago do
Chile alguém que os respeitou e os estima. Esse al-
guém foi exactamente o Embaixador de Portugal, Dr.
Faria e Maya. Na Recepção Oficial oferecida pelo Em-
baixador de Portugal no Chile à Pontifícia Universida-
de Católica do Chile (que usou na sala das Jornadas a
bandeira do Vaticano), aos representantes das muitas
dezenas de congressistas chilenos e aos trinta médicos
portugueses, o Dr. Faria e Maya afirmou o seu repúdio
pela campanha que visou, em Portugal, denegrir as Jor-
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nadas Luso-Chilenas de Medicina Interna, manifestando o
seu espanto e o perfeito desacordo quanto à atitude do Mi-
nistro da Saúde que, afirmou, "está em perfeita falta de
sintonia com a colegialidade do Governo de Portugal que
ainda no passado mês de Setembro celebrou com o Gover-
no da República do Chile os primeiros trâmites para o novo
quadro de cooperação Científica Médica e Cultural, aonde
estas Jornadas Médicas Luso-Chilenas se inserem na perfei-
ção, quer no espírito quer na letra, daquele Acordo bilate-
ral". A delegação dos médicos portugueses foi estimulada a
apresentar o seu protesto, no Palácio das Necessidades ao
Embaixador Costa Pereira, responsável pelas Relações Bila-
terais, protesto este quanto ao escândalo de que foram alvo,
em Portugal, as Jornadas Luso-Chilenas de Medicina Inter-
na. "É de estimular congressos médicos bilaterais com a ex-
celente temática destas Jornadas, bem como a participação
de clínicos portugueses nos países ibero-americanos, como
o Chile, precisamente quando Portugal está estabelecendo
este Quadro de Cooperação com este país!", afirmou o Em-
baixador Faria e Maya. "Não é admissivel uma afronta aos
médicos portugueses que desejem cooperar cientificamente
com a medicina dos países ibero-americanos", afirmou ain-
da o Embaixador. O Director do Programa de Geriatria do
Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medi-
cina da Pontifícia Universidade Católica do Chile, Prof. Pedro
Paulo Marín, declarou ao nosso Embaixador que "era injus-
to e indigno o que se passa em Portugal quanto ao impedi-
mento e à perseguição às iniciativas médicas bilaterais entre
o Chile e Portugal". O Director do Departamento de Medici-
na Interna da mesma Faculdade, Prof. Joaquín Montero, re-
feriu, humoristicamente, na Sessão Inaugural das Jornadas
que "entendo bem as dificuldades com que os médicos por-
tugueses se defrontam neste momento para se deslocarem a
congressos em países no estrangeiro, como o Chile, numa
fase em que impera uma coincidente e estranha "aliança"
entre Talibans e Ministros da Saúde"!. As Jornadas Luso-
Chilenas de Medicina Interna: Interface com a Medicina Fa-
miliar  decorreram com a plena participação e troca de ex-
periências entre os médicos portugueses e chilenos e consti-
tuíram, inclusivamente, uma jornada que ocupou os pri-
meiros 3 dias anteriores ao Congresso Chileno de Medicina
Interna, o qual se prolongou nos dois outros dias que se
seguiram, 5ª e 6ª feira (25 e 26 de Outubro), no mesmo
local, Hotel Crowne Plaza, junto à Universidade Católica do
Chile. Contactado igualmente o Embaixador de Portugal em
Buenos Aires, aonde já se realizaram em 1999 as I Jornadas
Luso-Argentinas de Medicina Interna e aonde estão previs-
tas outras Jornadas Médicas bilaterais, o Dr. José Augusto
Seabra, referiu que irá acolher da melhor forma os médicos
portugueses que venham a participar em jornadas médicas
luso-argentinas, indo ao ponto de ele próprio se propor es-
crever um artigo defendendo a importância da participação
portuguesa em congressos médicos a terem lugar na Argen-
tina.
Será que Portugal merece um Ministro da Saúde que ataca
publicamente os médicos e os enxovalha rotulando-os em
público de "vergonha nacional" quando se reúnem em Con-
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gresso? Portugal merecerá um Ministro da Saúde que
acicata, desta forma vexatória, a população contra os
médicos, voltando doentes e utentes contra os seus
médicos?? O Ministro da Saúde abusou do seu poder
junto dos media (ver Diário Económico de 29 de Se-
tembro, página 7: "Aqui está um verdadeiro político
que sabe gerir a sua imagem com um fino calculismo.
Esta semana anulou dois congressos de médicos com
uma ironia requintada"), usando os media para difa-
mar e ameaçar os médicos, administradores e directo-
res de serviço do SNS, acusando-os de serem acríticos
ao concederem comissões gratuitas de serviço, no cé-
lebre despacho anti-Chile. O Ministro da Saúde prepa-
rava-se, através desta desmesurada campanha
difamatória e desinformativa, para limitar a um míni-
mo a Formação Médica Pós-Graduada, tentando exigir
a redução dos 15 dias anuais para 5. Também aqui terá
errado o alvo, ao ignorar (?) um diploma do início des-
te ano 2001, o qual confere a todos os funcionários
públicos 105 horas anuais para Formação Contínua.
Tanto estrago, tanto vexame, para nada!!
É triste verificar, uma vez mais, que é assim que, ainda
hoje, actua um dos Membros do Governo de Portugal.
O ataque do Ministro da Saúde aos médicos iniciou-se
publicamente a 11 de Setembro, como se refere no iní-
cio deste artigo. Também em Portugal, e não apenas
em Nova Iorque, embora atingida aqui não a vida das
pessoas mas a honra e a dignidade, não foi possível
fazer a prevenção de uma verdadeiro ataque às "torres"
da liberdade de reunião, às "torres" da livre escolha
profissional das acções e do local de formação credíveis.
Enfim, não foi possível evitar um ataque às "torres" que
deveriam ser inatacáveis da relação médico/doente!
Também aqui em Portugal, atingindo a comunidade
médica, apertam-se as correias da desinformação e alas-
tra a maledicência de uma minoria maldosa pelos cam-
pos que aviltam os Profissionais de Saúde. Mas segura-
mente que a justiça far-se-á e será duradoura. Respei-
tem-se os Médicos Portugueses! Respeitem-se os Acor-
dos Bilaterais entre Portugal e os Países Ibero-america-
nos e de Língua Oficial Portuguesa! Respeitem-se os
contactos sérios e científicos entre a Comunidade Mé-
dica Portuguesa e a Comunidade Médica de Goa e de
Macau! Respeite-se o Direito à Formação Médica Pós-
Graduada! Respeite-se a Relação Médico/Doente, a bem
da Saúde dos Portugueses!

Texto subscrito por diversas personalidades da medicina
portuguesa pertencentes às presidências, comissões
organizadoras e científicas de diferentes congressos e jor-
nadas médicas, serviços hospitalares, centros de saúde e
faculdades de medicina do país.

Lisboa, 8 de Novembro de 2001

nortemédico Fotografia António Pinto
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DR. A. S. MAIA GONÇALVES

PARA UMA HISTÓRIA MÉDICA
PORTUENSE - VI

Em 1950, após as regimentais eleições de Janeiro,
aconteceu a já esperada mudança na liderança do
Conselho Regional do Porto da Ordem dos Médi-
cos, e iniciou-se um novo capítulo da história des-
te mesmo Conselho Regional.
Para ajudar a caracterizar este novo ciclo histórico,
devo começar por lembrar que durante os doze
anos seguintes (de 1950 a 1962) a presidência do
Conselho Regional foi repartida por apenas 2 mé-
dicos: Frazão Nazareth e Álvaro Mendonça e
Moura, por esta ordem de sequência, cada qual com
dois mandatos consecutivos.
Julgo que só isto, já quererá significar muito. Po-
derá significar, por exemplo, que “a estabilidade”
(tanto individual como colectiva e social) acaba por
ser um dos “Bens” mais procurados e perseguidos
pelo ser humano, e, por isso mesmo, “paga”, mui-
tas vezes, a preços excessivamente altos e pesados...
Passados os difíceis tempos iniciais, assim como o
conturbado período pós-guerra imediato, iria se-
guir-se um ciclo de alguma pacificação e acalmia.
Penso que foi o que então aconteceu no CR do
Porto, a partir de 1950, à semelhança, aliás, do que,
nas áreas da Saúde e Assistência, aconteceu um
pouco por todo o País.
O trabalho habitualmente fastidioso que é rever
exaustivamente os vários periódicos médicos de
antanho na busca e recolha dos elementos que de-
pois me proporcionam poder oferecer-vos estes
“caboucos” foi, desta vez, para mim, de uma enor-
me satisfação, a vários títulos. A começar por um
prazer que apelidarei de “patriótico”, porque me
permitiu constatar em como, naquela época, Por-
tugal, mais rigorosamente Lisboa, se havia consti-
tuído em verdadeiro centro de constante “roma-
gem” das maiores autoridades médico-científicas,
tanto Europeias como trans-Atlânticas. Elas vinham
de todo o lado, em autênticas missões de intercâm-
bio científico, discorrer sobre os mais variados te-
mas e assuntos médicos e cirúrgicos! Todas as Es-
pecialidades se encontravam então em perfeita ebu-
lição edificadora. Eles eram Congressos, Jornadas,
Conferências, Palestras, Debates, Simposiuns, Cur-
sos Práticos, etc., etc.
Tenho que confessar que tamanha efervescência
sócio-profissional era, para mim, totalmente
insuspeitada, e quantificá-la, aqui e agora, é-me
praticamente impossível, porque, mesmo que eu,
para documentar o não exagero do que digo, qui-

sesse transcrever apenas os nomes, e respectivas
proveniências, de todas as personalidades médicas
célebres que então viajaram, profissionalmente, até
Lisboa (e esse seria, sem dúvida, o meu maior pra-
zer), seria uma lista tão longa que não caberia nes-
te modesto espaço!
Toda aquela efervescência aconteceu seguramente
devido, pelo menos em parte, ao que chamarei
“efeito-Egas Moniz” que, apesar de só em 1949 lhe
ter sido atribuído o Prémio Nobel da Medicina, já
desde há muito tempo havia começado a surpre-
ender e a provocar a admiração de toda a comuni-
dade médica, não só com a fantástica “Leucotomia
Pré-Frontal”, mas também com a mais antiga, mas
não menos valiosa, “Prova da Angiografia Cerebral”,
cujas primeiras apresentações datam de 1927 (não
é gralha!). Indiscutivelmente, mas talvez não só,
digo eu! Outros “efeitos” se terão somado.
Sem que se possa desligar uma coisa da outra, e
muito menos retirar-lhe o mérito, creio também
na inversa, i.e., o próprio êxito de Egas Moniz já
terá sido um dos efeitos, e não a causa, única, de
tanto movimento e intercâmbio de ideias e experi-
ências. Para sermos justos, o que nem sempre é
fácil, diremos que os génios, de facto, não pulu-
lam. Mas também é verdade que por cada génio
que surge, há sempre não só uma equipa com se-
gundas e terceiras figuras (que ficarão para sempre
no cone de sombra, ou, quando muito, e já por
muita sorte, no de penumbra), como também uma
organização e uma atmosfera minimamente está-
veis (lá temos, de novo, a “estabilidade”) que os
nidificam e alimentam.
Se juntarmos os nomes de todos aqueles médicos
portugueses que por obras valerosas se foram evi-
denciando e tornados conhecidos, tanto cá dentro
como no estrangeiro, obteremos uma longa, res-
peitável e orgulhosa lista... (que, mais uma vez, es-
tou pela falta de espaço “proibido” de discriminar).
Uma tal efervescência terá ficado também a dever-
se, entre outros factores, ao febril despontar das
diferentes Especialidades, tanto médicas como ci-
rúrgicas, que se seguiu à explosiva libertação de
amarras e ao rasgar de novos horizontes ocorridos
no pós Grande-Guerra de 39-45.
Em cada uma das Especialidades (um mal neces-
sário, todos concordam), os pioneiros, aqueles que
primeiro começaram a interessar-se, revelaram-se
pessoas excepcionalmente dotadas e, por isso, tanto

CULTURA
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Foi, pois, neste contexto histórico, sócio-cultural,
médico e político que Frazão Nazareth, surgiu,
em 1950, na Presidência do Conselho Regional do
Porto da Ordem dos Médicos.
Para além de outras participações pontuais, Frazão
Nazareth já tinha sido Vice-Presidente durante o
trabalhoso e marcante mandato do Conselho Regi-
onal (CR) imediatamente anterior, liderado por
Ernesto Morais, pelo que tudo somado (3 anos
como Vice-Presidente, de 1947 a 1950, mais 6 anos
como Presidente, de 1950 a 1955) faz com que ele
deva ter sido um dos médicos mais “ordeiros” de
todos: 9 anos consecutivos de presença no CR.
Natural da freguesia de Santo Ildefonso, na cidade
do Porto, onde nasceu em 28 de Julho de 1897,
Frazão Nazareth licenciou-se em Medicina pela
Faculdade de Medicina do Porto em Julho de 1934
(não é gralha!), com a defesa de uma Tese intitula-
da “Lábio Leporino”.
Figura singular à sua maneira, Frazão Nazareth
foi um médico socialmente muito participativo,
“cujo prestígio ultrapassou os limites da própria
medicina”, e cujo nome encontrámos frequente-
mente nas múltiplas e dispersas crónicas jornalís-
ticas médicas de então.
Dedicou-se à Estomatologia à qual emprestou visí-
vel entusiasmo (ficaram na memória os por si or-
ganizados “Dias Estomatológicos”, no Porto, nos
longínquos anos de 1940). No Hospital Santo An-
tónio, “partindo do zero”, foi um pioneiro, grande
dinamizador e dignificador da Especialidade de
Estomatologia. Foi Director do respectivo Serviço
Hospitalar, desde 1937, e chegou a desempenhar
também o cargo de Director Clínico, durante al-
guns anos, por mais que uma vez (1949-1953 e
1959-1965). Foi Presidente da Sociedade Portu-
guesa de Estomatologia (1941-1943) e, em 1948,
Director do Serviço de Estomatologia dos SMS.
Entre 1944 e 1948, foi Director da Associação dos
Médicos Católicos. Durante 13 nos foi vereador da
Câmara Municipal do Porto, e Presidente-Substi-
tuto durante a regência do Engº Machado Vaz.
Nos seus 2 mandatos de presidente do CR, Frazão
Nazareth teve por companheiros:
– no CR de 1950/1952: Albano dos Santos Perei-
ra Ramos, a Vice-Presidente; Augusto da Cunha
Pimentel, a Secretário; Carlos Ferreira de Sousa
Leite, a Tesoureiro; e a Vogais: Artur Roberto de
Vasconcelos Teixeira, Fernando José Sarmento
Pimentel das Neves e José Maria Rodrigues de Car-
valho. Como Vogais do Conselho Geral: António
Waldemar Brutt Pacheco e Álvaro Mendonça Ma-
chado de Araújo Gomes de Moura;
– no CR de 1953/1955: a Vice-Presidente, Eugénio
Saraiva Corte-Real; a Secretário, Francisco Augusto
da Silva Almeida; a Tesoureiro, Raúl Ferreira Gon-

FRAZÃO NAZARETH

se evidenciaram nessa primeira fase que denomi-
narei de “artesanal”.
Quando as embarcações marítimas se deslocavam
“à vela, e à unha”, foi o que se viu... Os portugue-
ses foram sempre à frente, na dianteira. Numa se-
gunda fase, ulterior, quando os progressos nas di-
ferentes especialidades começaram a ficar a dever-
se mais a factores de ordem tecnológica do que às
qualidades criativas humanas, individuais, passa-
mos a perder terreno e a ficar cada vez mais dis-
tantes dos pelotões da frente.
Tão igualmente insuspeitadas foram – mais uma
vez para mim, é claro – as numerosas realizações
que nas áreas da Saúde e Assistência (em especial
no domínio das construções hospitalares e outras
Instituições Assistenciais, como Sanatórios, Insti-
tutos, Dispensários, etc.) durante este período his-
tórico se foram concretizando por todo o País. Foi
o período do Ministério do Interior, e das múlti-
plas frentes de batalha nas lutas contra as doenças
infecto-contagiosas e sociais, como a tuberculose,
sífilis, doenças venéreas, lepra, etc. Seria igualmente
longa a lista dos Hospitais regionais e sub-regio-
nais (quer gerais, quer especializados) que se fo-
ram edificando, de novo ou aproveitando instala-
ções já existentes, frequentemente pertença... ob-
viamente!... das Misericórdias locais.
Deixem-me apenas recordar que o imponente e
emblemático Hospital Escolar de Santa Maria, em
Lisboa, foi solenemente inaugurado justamente em
1953.
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çalves; e como Vogais: José Augusto Lopes dos San-
tos, Lourenço Pinto Martins e Pedro Ribeiro de
Sousa Barbosa (Foto 1). Como Vogais do Conse-
lho Geral: Álvaro de Mendonça (o mesmo do man-
dato anterior) e Fernando Pimentel das Neves (Vo-
gal do CR no mandato anterior).
De entre as múltiplas maneiras possíveis, começa-
rei pela referência à muito original, única mesmo,
constituição da que, muito simplisticamente, foi
apelidada de Comissão de Estudos, que tomou
posse logo nos começos do mandato, em 25 de
Abril de 1950. Numa espécie de trabalho de asses-
soria, o reduzido número de médicos que a com-
punham (registei os nomes de Virgílio Marques
Guedes, Manuel de Lemos, Abílio de Mesquita
e Alberto Lagoa) propunha-se “quebrar o círculo
vicioso entre uma classe médica desinteressada da
vida da sua Ordem, e uma Ordem ineficaz, em par-
te, por falta de apoio e estímulo dos seus agremi-
ados”. Com tais propósitos tão bem explicitados,

foi esta Comissão de Estudos, desafortunadamen-
te, de muito pouca utilidade. Dela se ouviu falar
durante o primeiro mandato, mas durante o se-
gundo, já não.
Dentro das manifestações festivas, só factíveis em
“tempos de paz e estabilidade”, temos de registar,
igualmente com o maior regozijo, a realização nas
instalações do CR do Porto da I Exposição de Ar-
tistas Médicos do Norte, que “de todos mereceu
os mais rasgados encómios”. Graças à iniciativa do
CR do Porto, secundada pela vontade e compreen-
são de grande número de colegas e de algumas
pessoas estranhas à Classe, a Exposição foi solene-
mente inaugurada no dia 16 de Junho de 1951,
com a presença de autoridades, do Bastonário e de
todos os membros do Conselho Geral que, nessa
data, se reuniu na cidade, expressamente para tal
fim. A Comissão Organizadora, constituída pelos
médicos Mendonça e Moura, Rogério Ribeiro e
José Maria Rodrigues de Carvalho, conseguiu
reunir nas salas do CR mais de 500 obras (pintura,
escultura, desenho, fotografia, etc.) (Foto 2). Inte-
gradas no âmbito da Exposição, realizaram-se duas
palestras sobre Arte, proferidas pelos médicos
Alberto de Sousa – sobre “O Ilogismo na Arte,
visto pelos médicos” –, e Oliveira Alves – acerca
de “Fotografia de Ontem e de Hoje”. A Exposição
esteve sempre patente ao público, e encerrou-se
em 7 de Julho.
A actividade Bibliotecária – que não se esgotava na
Biblioteca, realce-se, e que, justiça seja feita, sem-
pre mereceu uma atenção e dedicação muito espe-
ciais por parte dos sucessivos Conselhos Regionais
do Porto –, cresceu e aperfeiçoou-se a tal ponto
que se constituiu na base que tornou possível
corporizar a ideia (nascida, aliás, de elementos do
próprio CR do Porto) da realização, pelo Conselho
Geral, de um Serviço de Divulgação Bibliográfica
que fosse do interesse de todos os médicos, de todo
o País, inscritos na Ordem. A tradução palpável e

Foto 1

Foto 2



21

imediata desse Serviço foi a edição do Boletim Bi-
bliográfico (Foto 3), cujo primeiro número saiu
em Julho de 1951, e que, depois, a partir de Abril
de 1954, adquirindo mais valias e nova dimensão,
passou a Informativo e Bibliográfico (Foto 4).
Apesar da responsabilidade do Boletim ser, como
se disse, do Conselho Geral, toda a feitura e distri-
buição do mesmo eram encargos do CR do Porto.
Há, pois, que ser justo, mais uma vez, e realçar os
nomes daqueles médicos responsáveis por tais pro-
ezas: Luís Figueira, Álvaro de Mendonça e Moura
e José Maria Rodrigues de Carvalho.
Os Cursos de Aperfeiçoamento pós-graduação,
com excepção dos referentes aos anos de 1950 e
1951, que não se realizaram, continuaram a ser
regularmente organizados pelo CR, uma vez por
ano. No IV Curso, em Dezembro (9 a 19) de 1952,
o último ano do 1º mandato, revelando ainda exis-
tir um interesse, vivacidade e participação inten-
sos e alargados, as lições, teóricas e práticas, mi-
nistradas principalmente, mas não só, pelos do-
centes da Faculdade de Medicina, distribuíram-se
por múltiplas instituições da cidade, tendo à fren-
te os seus respectivos responsáveis médicos, desde
o Hospital de Santo António, com os Professores e
Assistentes da Faculdade e do Hospital, passando
pelo Hospital Conde Ferreira (com Vitor Ramos,
Gregório Pereira, Gomes de Araújo Filho, Aze-
vedo Fernandes e Pimentel das Neves), pela Ma-
ternidade Júlio Dinis (com A. Gonçalves de Aze-
vedo), pela Casa de Saúde da Boavista (com João
de Almeida), pelo Instituto de Medicina Legal (com
Francisco Coimbra), pelo Sanatório D. Manuel II
(com Esteves Pinto), pelos Laboratórios Nobre
(com Ernesto Morais) e o de Alberto Aguiar (com
Corte-Real), pelo Dispensário de Higiene Social

(com Mário Cardia) e, ainda, pela Delegacia de
Saúde do Porto (com Montalvão Machado).
Mas, a partir de então, começaram a surgir sinais
de desinteresse, como por exemplo: no V Curso
(de 27 de Outubro a 7 de Novembro de 1953) ins-
creveram-se 201 médicos, mas só foi possível sub-
sidiar 22; instituiu-se um prémio pecuniário de 3
contos para o melhor trabalho, mas ele nunca foi
atribuído... por falta de candidatos; no Curso de
1954 (de 3 a 15 de Novembro) só 70 requereram e
só 23 foram subsidiados, enquanto que no VII
Curso, (de 7 a 18 de Novembro de 1955) foram
atribuídos subsídios a 23, mas só compareceram
18, e, dos restantes 5, alguns nem justificação apre-
sentaram para a sua ausência!
Num qualquer trabalho sobre história médica
Portuense seria imperdoável não mencionar nem
registar para a posteridade uns Encontros que fica-
ram conhecidos como os Serões Médico-Rurais
do Concelho de Paredes. Iniciativa de um peque-
no punhado dos apelidados clínicos rurais que, as-
sim, organizando-se de um modo tão original quan-
to louvável e na própria região onde se instalaram,
quiseram lutar contra o tão badalado isolamento e
estagnação profissionais. À semelhança, aliás, dos
colegas de Portalegre e Leiria.
Os ditos Serões começaram em Março de 1953.
Reuniam-se, “religiosamente uma vez por mês”, na
residência de cada um dos médicos do grupo,
rotativamente, a começar pelos mais antigos. Entre
outros, já tinha calhado a vez de António Barbosa
Leão, na sua residência em Baltar; na residência
em Paredes de Mesquita Mendes Moreira e na de
José Mendes Moreira; na de Bernardo Augusto
Pereira Leite, em Cristelo; na de Baltar de João
Ferreira da Silva e na residência de Adriano de
Magalhães, também em Cristelo...
A cerimónia era constituída sempre por 3 partes:
uma primeira, para comunicações clínicas; uma
segunda preenchida com uma exposição cultural
médica (habitualmente proferida por convidados)
e uma terceira parte de carácter lúdico, amena. Con-
vidados para palestrantes nos Serões já o tinham
sido, e amavelmente aceitaram, alguns professores
da Faculdade de Medicina, como Albano Ramos,
Daniel Serrão, Melo Pestana, Sousa Pereira,
Gomes de Almeida, Álvaro Rodrigues. Como
então se escrevia, constituíam um “índice de apru-
mo moral” na prática clínica médica e um “exem-
plo a seguir” por todos os colegas.
Mas não foi somente pelo orgulho nacional que a
revisão jornalística desta vez me deu prazer. Tam-
bém por um certo orgulho que, à falta de melhor
termo, chamarei de regional, já que tão gloriosa, e
por todos tão louvada, foi a Presidência do Basto-
nário nortenho, Manuel Cerqueira Gomes, que

Foto 3 Foto 4
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com beneplácito da esmagadora maioria esteve à frente
dos destinos da Ordem durante 3 mandatos consecuti-
vos. Por tudo quanto Cerqueira Gomes, com tão gran-
de entusiasmo e dedicação, fez, ele próprio, ou fez com
que outros o fizessem, em prol da dignificação e respei-
tabilidade da profissão médica, só temos que nos rego-
zijar.
E concluirei esta crónica de hoje, convidando-vos, jus-
tamente, a imaginarem a grandiosidade que terá tido a
“soleníssima” Festa de Consagração da Medicina,
“indubitavelmente a de mais elevada significação e de
mais relevante valor a registar na sua história”.
Para contar essa história teremos que recuar um pouco
no tempo e voltar a mencionar o nome de Ernesto
Morais, pois foi ele quem, quando representava no
Conselho Geral o CR do Porto, a que presidia, sugeriu a
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sublime ideia da realização de uma cerimónia em
que fossem condecorados 3 médicos, um de cada
CR, que simbolizassem as virtudes da profissão,
personalizando neles “os milhares de companhei-
ros que, nas cidades ou nas aldeias, através de ale-
grias ou vicissitudes, gratidões ou injustiças, dedi-
cam a sua vida a uma infatigável epopeia de soli-
dariedade” (Fernando Namora). Foi o que após a
“vibrante acção do Bastonário Cer-queira Gomes”
veio a acontecer no dia 4 de Dezembro de 1954 no
Salão Portugal da Sociedade Portuguesa de Geo-
grafia (Fotos 5 e 6), numa cerimónia que foi uma
verdadeira exaltação e apoteose nacionais, sob a
Presidência do Chefe de Estado, Craveiro Lopes,
com a presença do presidente do Conselho de Mi-
nistros, de individualidades representativas dos
mais altos cargos da vida Nacional, das Faculda-
des de Medicina e ainda dois convidados médicos
estrangeiros que mais abrilhantaram a cerimónia:
Pasteur Valléry-Radot e Gregório Maranon.
Foram, então, muito justa e condignamente ho-
menageados e condecorados com o grau de
Comendador da Ordem de Benemerência, os se-
guintes médicos, “com largas caminhadas de exer-
cício profissional”: por Coimbra, Lúcio Pais de
Abranches, com 86 anos, residente no Luso; por
Lisboa, Alberto Martins dos Santos, com 81 anos,
morador no Bombarral; pelo Porto, João Álvares
Pereira Carneiro Leal, com 77 anos e morador
no Marco de Canavezes (Foto 7).
Com Ernesto Morais como patrono da ideia lu-
minosa e Manuel Cerqueira Gomes como obrei-
ro da concretização de um tão grandioso quanto
feliz evento, só poderá haver lugar para felicita-
ções. Felicitemo-nos, então.



PODERIA TER SIDO FUTEBOLISTA, PELE

QUE AINDA VESTE NAS ESCASSAS HORAS

VAGAS, MAS ACABOU POR FAZER CAR-
REIRA NA MÚSICA. A DOIS TEMPOS: PRI-
MEIRO COMO VIOLINISTA, DEPOIS,
NUMA APAIXONADÍSSIMA INVERSÃO DE

MARCHA, COMO DIRECTOR DE ORQUES-
TRA. É MAESTRO TITULAR DA ORQUES-
TRA DE JOVENS DE SANTA MARIA DA

FEIRA, DIRECTOR ARTÍSTICO DO FESTI-
VAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DA

MESMA CIDADE, ASSISTENTE DO MAES-
TRO CLAUDIO ABBADO NA ORQUESTRA

FILARMÓNICA DE BERLIM E, POR CARO-
LICE E AMOR À CAMISOLA, O RESPON-
SÁVEL PELA PROGRAMAÇÃO DOS CICLOS

«O ESPÍRITO E MÚSICA», QUE A CASA

DO MÉDICO VEM JÁ ACOLHENDO HÁ

DUAS TEMPORADAS. SEM PAPAS NA LÍN-
GUA, OSVALDO FERREIRA, ELEITO NO

ANO PASSADO A PROMESSA DO ANO PELA

AMERICAN CONDUCTORS’ ACADEMY,
PASSOU EM REVISTA O SEU PERCURSO E
FEZ ESTRATÉGICAS PARAGENS EM ASSUN-
TOS QUENTES COMO A POLÍTICA CULTU-
RAL DO PAÍS OU A SUBSIDIODEPENDÊN-
CIA DOS ARTISTAS NUM AUTORETRATO

FALADO EM EXCLUSIVO PARA A NORTE-
MÉDICO.

MAESTRO OSVALDO FERREIRA, RESPONSÁVEL PELA PROGRAMAÇÃO

DOS CICLOS DE MÚSICA DA CASA DO MÉDICO, EM ENTREVISTA.

«EM PORTUGAL, NUNCA TIVE
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL

DE COISA NENHUMA»

(nortemédico) – É provável que parte do público que fre-
quenta os concertos que organiza na Casa do Médico
desconheça o seu percurso. Pedia-lhe, por isso, que co-
meçasse por fazer o seu auto-retrato falado.
(Maestro Osvaldo Ferreira) – Iniciei os meus estudos de músi-
ca na Academia de Música de Santa Maria da Feira, concelho
de que sou natural. Concluí o curso superior de violino e o
curso geral de composição no Conservatório de Música do
Porto. Posteriormente, fiz mestrado em direcção de orquestra
na Northwestern University de Chicago, nos EUA e, ainda,
uma pós-graduação no Conservatório de São Petersburgo, na
Rússia. Mais recentemente, estou ligado ao maestro Claudio
Abbado, como maestro-estudante, ou maestro-assistente – a
designação não é líquida – da Orquestra Filarmónica de Berlim.
Fui também bolseiro da Secretaria de Estado da Cultura, que
é agora Ministério, e ainda sou bolseiro da Fundação
Gulbenkian. Ainda como estudante de direcção de orquestra,
e porque anteriormente tinha sido membro, como violinista,
da Orquestra do Porto, recebi diversos convites para dirigir
orquestras portuguesas, nomeadamente a Orquestra do Por-
to, a Sinfónica Portuguesa e, mais recentemente, a Orquestra
Gulben-kian, em Lisboa. Convites que aconteceram, obvia-
mente, porque não era um desconhecido no meio musical
português: como violinista, trabalhei com muitos maestros e
fui consolidando um percurso que me abriu depois algumas
portas como director de orquestra. A nível internacional, se
calhar até tenho trabalhado muito mais, um pouco por toda a
Europa e pelos Estados Unidos. Agora mesmo, por exemplo,
vou a caminho de Curitiba, onde se realiza o maior festival do
Brasil e de toda a América Latina.

Havia tradição musical na sua família?
Não… Ou sim… É complicado. O meu avô materno era
violoncelista amador; tive também um bisavô que era poeta e
que chegou a editar um livro. De certa forma, havia, portanto,
uma ligação às artes. Os meus pais não tinham essa ligação,
mas desde muito cedo me incentivaram a aprender música,
sem que houvesse uma tradição familiar directa. Queriam que
eu ocupasse os meus tempos livres com essa aprendizagem,
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EMIGRAR É PRECISO

Iniciou, naturalmente, os seus estudos musicais em
Portugal, mas depois teve necessidade de emigrar
para aperfeiçoar a sua formação. Isso continua a
ser indispensável?
Ainda é, infelizmente. Mas vamos cá separar as águas:
tudo depende do nível a que se pretende chegar. Numa
área como a direcção de orquestra, em que as oportuni-
dades são escassas, dado que o número de orquestras
em Portugal é muito reduzido, eu não posso limitar o
meu espaço de trabalho a este país. E, para ser conheci-
do, é importante que vá estudar lá para fora. Não só
porque é muito enriquecedor trabalhar em locais onde
há uma tradição e uma escola, mas também porque é
essencial fazer contactos, conhecer pessoas e dar-me a
conhecer. À partida, esse "marketing" também é impor-
tante: se ninguém me conhece, ninguém me convida.
Tive a sorte de trabalhar em algumas das melhores esco-
las do mundo, lado a lado com colegas que, mais dia
menos dias, vão estar também, nos seus respectivos pa-
íses, colocados em lugares decisores. E é um fenómeno
que irá acontecer nos dois sentidos: amanhã, se eu tiver
de convidar um maestro ou um violinista, também irei
convidar as pessoas que mais me influenciaram e que eu
tenho a certeza de que prestarão o melhor serviço. Se eu
merecer a confiança deles, também irei ser chamado para
trabalhar nos seus países. E é óbvio que o facto de estu-
dar lá fora permite também suprir insuficiências nossas
e absorver a tradição de países mais avançados e com
uma fortíssima tradição musical. Ao lado de países como
a Rússia, a França, a Alemanha ou a Áustria, a nossa
tradição é muito pequenina, quase insignificante.
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de forma a complementar a carga horária escolar. Não era fá-
cil: há 20 anos, não havia o número de instituições de ensino
da música que há agora, não havia a facilidade de transporte
que existe hoje, e as frequentes deslocações ao Porto eram
incontornáveis. Foi, portanto, mais para ocupar os tempos
livres de maneira construtiva que os meus pais insistiram na
música. Mas, durante muito tempo, eu nem queria ser músi-
co: tinha muito jeito para o futebol e, numa primeira fase,
teria preferido ser futebolista. Ainda hoje, acho imensa piada
ao desporto: gosto muito de futebol, de ténis, de basquetebol,
de voleibol. Sempre que há Jogos Olímpicos ou campeonatos
mundiais, gosto de assistir a tudo. De resto, muito do meu
actual tempo livre é preenchido com a prática desportiva: gosto
de jogar ténis, mas futebol já só nas velhas guardas, nos vete-
ranos…

Quando é que a palavra maestro passou a fazer parte
dos seus horizontes profissionais?
Quando ainda era estudante de violino, fiz uma pós-gradua-
ção em Chicago. Nessa altura, parte do meu trabalho para
redução de propinas consistia em integrar a orquestra que
estava ao serviço dos estudantes de direcção de orquestra. E
comecei a achar imensa piada à arte da direcção de orquestra:
pareceu-me muito mais aliciante e muito mais difícil do que à
partida poderia julgar-se. Descobri um mundo novo dentro
do mundo da música que, se calhar, tinha muito mais a ver
comigo, porque ser maestro, ou director de orquestra, é mui-
to mais do que ser músico: é ser um gestor ou um programa-
dor, é lidar com recursos humanos. Tudo começou aí. De-
pois, vim para a Orquestra do Porto, como violinista. Ao fim
de dois anos, já tinha decidido que não era aquilo que eu
queria fazer. Tinha de regressar novamente aos EUA, para fa-
zer o curso de direcção de orquestra na escola onde tinha
estado.
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Isso faz com que o seu quotidiano seja muito repartido
entre diversos países…
Muito agitado. Cheio de viagens. Para lhe dar um exemplo,
só nesta temporada, e repare que estamos ainda no início de
Janeiro, já atravessei três vezes o Atlântico, já fiz três ou qua-
tro vezes o trajecto Porto-Berlim-Porto, já fui a Lisboa várias
vezes dirigir a Gulbenkian e já andei em "tournée" pelo interi-
or de Portugal. Amanhã trabalho no Europarque, no dia se-
guinte vou para o Brasil. Como está a ver, num curto espaço
de tempo, tenho mais noites dormidas em hotéis e horas pas-
sadas em aeroportos do que propriamente em minha casa – o
que, a dada altura, também não é muito agradável.

Actualmente, por que actividades reparte a sua vida
profissional?
Comecemos pelo estrangeiro: tenho de estar em Berlim quan-
do lá está o maestro Claudio Abbado, cerca de 14 a 18 sema-
nas por temporada. Em Portugal, tenho dirigido como
"freelancer", ou maestro convidado, diversas orquestras e te-
nho duas responsabilidades maiores e mais permanentes. Sou
o director do Festival Internacional de Música de Santa Maria
da Feira – e dos respectivos cursos de música –, que decorre
todos os Verões. Decorria, aliás: este ano vamos passá-lo para
Setembro, porque, visto que entre Junho e Julho já há outros
festivais, cremos que será mais útil, mais correcto e mais fácil
até reagendá-lo para Setembro. E sou também o director ar-
tístico da Orquestra de Jovens de Santa Maria da Feira. Para-
lelamente, e embora não se trate de uma actividade remune-
rada – faço-o porque me dá prazer e enquanto quiserem que
o faça –, organizo também a temporada de concertos "O Espí-
rito e a Música", no auditório da Casa do Médico.

CONCERTOS DA CASA DO MÉDI-
CO A CRESCER

Qual a filosofia de base desse ciclo de concertos?
Temos dado prioridade aos músicos portugueses, ou a estran-
geiros residentes em Portugal, porque, se calhar, alguns dos
nossos melhores músicos são efectivamente estrangeiros resi-
dentes em Portugal. A audição de obras de autores portugue-

ses também tem sido uma preocupação. Outra das nos-
sas prioridades é dar primeiras oportunidades a jovens:
faz parte do nosso plano que um ou dois concertos por
ano sejam exactamente preenchidos por jovens intér-
pretes, ou por orquestras de jovens. E, de alguma for-
ma, com isso animar aquele espaço que é dos médicos e
da Ordem, proporcionando aos associados e, de um
modo geral, às pessoas que frequentam a Casa do Médi-
co, a possibilidade de assistir a bons concertos gratuita-
mente.

Há quanto tempo exerce essa função de director
artístico dos concertos da Casa do Médico?
Julgo que esta é a segunda temporada oficial. E temos já
actividade programada para a próxima temporada, por-
que, como os leitores devem calcular, não se contratam
os músicos com duas semanas de antecedência, sobre-
tudo se são músicos de qualidade que têm as suas acti-
vidades programadas. Estas coisas têm de ser programa-
das a tempo e horas: há que encontrar datas, definir os
reportórios mais adequados e fazer uma gestão inteli-
gente dos recursos, financeiros até. É óbvio que, se ti-
véssemos um milhão de contos para gastar, traríamos
gente como o Plácido Domingo; dentro do orçamento,
que é um orçamento racional e lógico, tentamos garan-
tir a melhor qualidade possível. E acho que a aposta tem
sido conseguida: no início, acho importante dizê-lo, e é
de louvar a atitude persistente da direcção, houve algu-
ma dificuldade em gerar uma corrente de público, por-
que criar o hábito demora algum tempo. Alguns concer-
tos da primeira temporada tiveram pouco público – mas
o público está a crescer, e o auditório da Casa do Médi-
co já é conhecido pelos melómanos como um local onde
há concertos com alguma regularidade. Com a continu-
ação do projecto, penso que o público irá aderir cada
vez mais: os últimos concertos já encheram a casa prati-
camente a 80 por cento, ou mais ainda no caso das or-
questras e dos ensembles orquestrais, que têm registado
uma adesão de quase cem por cento.

O balanço que faz desta experiência é, portanto,
claramente positivo?
Absolutamente. Como disse, o único motivo de desâni-
mo foi a escassez de público por que pecaram alguns
dos primeiros concertos, com a casa a 25 por cento, o
que, tendo em conta a qualidade dos intérpretes e o nosso
empenho pessoal, foi pena. Mas estávamos conscientes
de que era um espaço que as pessoas ainda não conheci-
am e que não conotavam com o erudito. A pouco e pou-
co, os concertos da Casa do Médico estão a conquistar
um espaço. Portanto, o futuro não me assusta de todo.

Olhando para trás, é-lhe possível destacar alguns
dos concertos que programou para a Casa do Mé-
dico?
Não queria… Qualitativamente, é complicado, porque
estamos a trabalhar com um elemento de subjectividade:
o que pode ser um bom concerto para mim pode não o
ser para outra pessoa qualquer. Mesmo entre amantes
da música erudita, pode haver dez opiniões diferentes.
Tentamos, por isso, ter um leque diversificado de ofer-
tas na nossa programação: não podemos privilegiar ape-
nas orquestras, nem apenas recitais de piano… De qual-
quer forma, parece-me justo evidenciar as vindas regu-
lares da Orquestra Nacional do Porto ou da Orquestra
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Metropolitana de Lisboa. Estaria a repetir-me, mas é impor-
tante destacar a oportunidade dada a jovens intérpretes por-
tugueses, e já passaram por ali bastantes: o Quarteto Lacerda,
por exemplo.

Daquilo que tem programado para esta temporada, o
que pode adiantar desde já?
Temos propostas muitíssimo aliciantes ao longo desta tempo-
rada e da próxima. Mas, dada a raridade deste tipo de aconte-
cimentos e a dificuldade em trazer cá artistas de nível interna-
cional, pelos custos que isso acarreta, eu destacaria, em Se-
tembro, a vinda de Alex Klein, considerado por muitos o
melhor oboeísta da actualidade. É brasileiro, solista da Or-
questra de Chicago, e vem realizar um recital à Casa do Médi-
co. Será certamente um concerto a não perder. Mas outras
realizações, como o concerto para dois pianos com Luís Ma-
galhães e Nina Schumman, em Outubro, são também de des-
tacar.

A programação reflecte, de algum modo, as suas prefe-
rências pessoais?
Quando programo, faço-o a pensar no público. No meu caso
pessoal, porém, e embora seja sempre perigoso dizer isto, di-
ficilmente correria riscos se me limitasse a programar as mi-
nhas preferências musicais, porque o meu leque de preferên-
cias é muito vasto. Eu gosto de música, seja ela erudita, popu-
lar, rock, jazz ou latina. Só há dois rótulos possíveis: boa mú-
sica e má música. Se programasse segundo os meus gostos,
iria desde Bach e Vivaldi até aos contemporâneos. No entan-
to, procuro reflectir o que o público quer ouvir, ou aquilo que
o público pode ou deve, em determinado momento, conhe-
cer. Às vezes até pressinto que pode não gostar, mas creio que
deve conhecer, ainda que depois rejeite, porque as pessoas
devem entrar em contacto com realidades diferentes. E de-
pois estarão em melhores condições de fazer as suas opções.
Voltando à questão, respondo-lhe que não tento programar
os meus gostos ou as minhas tendências, até porque muitas
vezes deixo a escolha dos reportórios nas mãos dos músicos,
se entender que o programa proposto é coerente e atractivo.
Nesse aspecto, não me imponho nem sou rígido.

UM FRAQUINHO CHAMADO FOR-
MAÇÃO

Voltemos à formação, que é a sua segunda paixão – tal-
vez por isso seja o maestro titular e o director musical
da Orquestra de Jovens de Santa Maria da Feira e faça
questão de organizar concertos na periferia. Qual é a
vocação específica desta Orquestra de Jovens?
Esta orquestra surgiu com um objectivo muito específico que
nunca pode ser perdido de vista: a formação, exactamente.
Uma escola de música por si só não tem capacidade para for-
mar uma orquestra, a menos que se trate de uma escola gi-
gantesca que forme músicos para criar uma orquestra "inter-
na" de dimensão sinfónica. E o concelho da Feira tem muita
tradição de raiz musical no passado: depois de Lisboa e do
Porto, Santa Maria da Feira foi a primeira cidade do país a ter

uma academia de música oficial, criada pela D. Gilberta
Paiva, e tem actualmente três ou quatro academias de
música oficializadas. O que fizemos foi juntar os jovens
de todas essas escolas e aliciá-los a participar numa or-
questra. Anualmente, os alunos fazem audições para
poder integrar a orquestra; os elementos escolhidos são
contemplados com uma bolsa de estudo pela Câmara
Municipal: deixam de pagar propinas nas respectivas es-
colas, e têm, em contrapartida, a obrigação de ir aos en-
saios da orquestra e às aulas. Nos períodos de férias es-
colares, e depois de terem já tido aulas individuais e en-
saios de naipe, juntam-se todos os alunos para os ensai-
os do "tutti" da orquestra. Como forma de rentabilização
de todo o trabalho, numa óptica um pouco economicista
das coisas, acabamos por devolver à comunidade, sob a
forma de concerto, o apoio concedido. Resultado: no
fundo, uma pequena cidade de periferia como Santa
Maria da Feira acaba por ter a sua própria orquestra.
Estamos a cumprir aqui várias funções: uma técnica, por-
que damos formação específica aos jovens, e outra, não
menos importante, de índole social, porque ocupamos
os seus tempos livres de uma maneira que os valoriza
enquanto seres humanos. Muitos deles não querem se-
quer ser músicos profissionais – tenho imensos exem-
plos de meninos e meninas já em universidades, a con-
cluir cursos, e que continuam a querer participar na or-
questra –, mas vêem neste projecto uma maneira agra-
dável de passar os tempos livres. Finalmente, desempe-
nhamos também uma missão pedagógica ou didáctica
junto das populações: procuramos explicar às pessoas,
antes dos concertos, o que é uma sinfonia de Beethoven,
o que é um poema sinfónico, o que é uma abertura, por
exemplo. Quando faço concertos na periferia ou em pe-
quenas localidades, tenho normalmente o cuidado de
comentar o reportório: a reacção é sempre muitíssimo
mais positiva depois, porque as pessoas acabam por per-
ceber que a música clássica não é assim tão difícil de
compreender e de captar, que pode até ser divertida. E,
de facto, a formação é uma paixão minha, porque, nessa
área, há muito a fazer no nosso país. No campo musical,
eu tento fazer o possível. Mas, no caso particular da Or-
questra de Jovens de Santa Maria da Feira, as coisas cres-
ceram para patamares que eu não imaginava quando ini-
ciei o projecto, porque a orquestra já há muito transbor-
dou as fronteiras locais. Deixou de ser um projecto ab-
solutamente regional, da terra e para a terra, porque co-
meçaram a aparecer convites para nos apresentarmos no
Porto, em Lisboa, no Alentejo, no Algarve, no Minho. Já
passámos praticamente por todas as salas do país. Fora
de Portugal, já fomos a Itália e a França, no quadro de
intercâmbios culturais com escolas de música. É uma
experiência óptima para os miúdos, esta de poder sair e
dar um passeio. No fundo, creio que também estamos a
substituir-nos ao Estado: acho que era obrigação do Mi-
nistério criar uma rede nacional de orquestras de jovens.

Este projecto tem algum paralelo no país?
Não: com estas características, é um projecto único no
país. E só muito recentemente foi financiado: finalmen-
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te, ao fim de quatro anos, e de dois pedidos de subsídio recu-
sados, vimos o nosso projecto subsidiado a cem por cento
pelo Instituto Português das Artes do Espectáculo (IPAE), ou
seja em 11700 contos. Até aqui, o projecto era integralmente
financiado pela Câmara Municipal – e estamos a falar de um
projecto que custa, incluindo as propinas dos alunos, 16 ou
17 mil contos ao ano, o que já não é brincadeira nenhuma.
Mas é pena que não haja projectos semelhantes. Sou, por exem-
plo, radicalmente contra a existência das Orquestras Regio-
nais tal como elas foram concebidas. Pergunto-me com que
direito financiamos a Filarmonia das Beiras, a Orquestra do
Norte e a Orquestra do Algarve, que vai ser agora criada, e
recusamos subsídios a outros projectos. Quais são os meus
argumentos? Por um lado, nenhuma comunidade, a avaliar
pela reacção aos projectos já existentes, encara essas orques-
tras como suas. Há um distanciamento, uma frieza e uma in-
diferença totais entre as comunidades e estas orquestras. Que
são, de resto, formadas por duas dúzias de estrangeiros de
segunda ou terceira apanha, porque os bons músicos portu-
gueses não querem andar feitos saltimbancos a tocar nessas
orquestras de cidade em cidade. Por outro lado, creio que não
cumprem função rigorosamente nenhuma: artisticamente, a
qualidade dessas orquestras desaparece ao fim de um mês ou
dois e vai em espiral por ali abaixo. E as populações continu-
am sem ir aos concertos, não querem saber das orquestras
para nada. Com o dinheiro que se gasta nas orquestras regio-
nais, que não servem mais do que duas ou três cidades, for-
mava-se uma rede de orquestras que podia ir a 20 ou 30 cida-
des e cobrir regiões inteiras. E que as pessoas iriam encarar
como suas, porque os músicos iriam ser os seus filhos e os
seus netos. Esta é só a minha visão pessoal, política, economi-
cista das coisas – mas num país subsidio-dependente onde
não há muito dinheiro para gastar com a cultura, penso que é
imprescindível que haja boas ideias para gerir o pouco di-
nheiro que há.

Também no campo da formação, outro dos seus atribu-
tos curriculares foi a introdução do método Suzuki em

Portugal. Gostaria de pedir-lhe que explicasse a sua
especificidade, para quem não está familiarizado
com o termo.
Isso aconteceu há quase dez anos. Quando estive nos
EUA, apercebi-me de que era uma forma mais instantâ-
nea de fazer com que, de repente, crianças de quatro,
cinco e seis anos de idade gostassem de tocar um instru-
mento. O ensino tradicional parecia-me muito enfado-
nho para as crianças de hoje, que têm muito mais coisas
à disposição do que as crianças de há 100 anos: nessa
altura, um instrumento era uma coisa muito aliciante;
hoje, é uma coisa quase penosa, sobretudo quando com-
pete com jogos de computador ou com o ténis. Para se
fazer uma criança gostar de tocar um instrumento, é pre-
ciso adoptar uma estratégia: fazê-la encarar o instrumento
como uma brincadeira. O método Suzuki tem essa par-
ticularidade: não altera o método tradicional de ensino,
mas usa outra abordagem, que leva os miúdos a apren-
der a música de ouvido, a partir de canções que fazem
parte do seu próprio imaginário, que ouvem desde o
berço ou que aprendem no pré-escolar. É, por isso, um
método mais fácil e atractivo: a certa altura, começam a
achar piada àquilo e até tocar um instrumento se torna
um divertimento. Daí que a taxa de aproveitamento dos
alunos seja muito maior do que a obtida pelo método
tradicional.

HÁ MÚSICA FORA DOS GRAN-
DES CENTROS

Falemos um pouco do Festival Internacional de
Música de Santa Maria da Feira. Quais são as difi-
culdades de programar fora dos grandes centros?
O que mostra a sua experiência?
Que não é difícil. Mas a Feira, e o Europarque em parti-
cular, é um ambiente muito "sui generis". Por causa da
tradição musical do concelho, o público da Feira é, se
calhar, tão ou mais exigente do que o público do Porto
ou de Lisboa. Por outro lado, o Europarque recebe per-
manentemente grandes orquestras e grandes companhias
de ópera e de bailado. Esta conjugação de factores faz
com que seja mais fácil programar. Há boas condições
logísticas, boas condições de acesso em auto-estrada – e
o facto de, paralelamente ao Festival, decorrerem os cur-
sos de música é outra mais-valia. É, de resto, mais nisso
que apostamos: trazer músicos do que de melhor há no
planeta para dar a melhor formação possível aos nossos
jovens, permitindo-lhes assim ter acesso às últimas do
mundo da música e estar em contacto com o que está a
passar-se em Viena, em São Petersburgo, em Berlim ou
em Nova Iorque. Procuramos trazer os melhores músi-
cos, os melhores especialistas de cada instrumento para
que os nossos jovens se possam comparar com eles, e
então colher ideias. Como costumamos dizer, por serem
de curta duração, esses cursos servem para que os pro-
fessores façam uma radiografia: precisas de melhorar este
aspecto ou aquele, tens dificuldades aqui, pontos fortes
ali. Muitas vezes, é assim que se abrem portas a esses
jovens que, quando terminam os estudos em Portugal,
querem ir estudar lá para fora. Damos-lhes a conhecer
pessoas que os poderão receber depois nas instituições
de acolhimento.
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MINISTÉRIO DA CULTURA INOPE-
RANTE

Conquistou recentemente o prémio de Maestro do Ano
nos EUA. Como é que isso acontece tão precocemente?
Há que ressalvar uma coisa: esse prémio é atribuído pela
American Conductors’ Academy, um programa que decorre pa-
ralelamente ao festival de Aspen, no Colorado, em que jovens
maestros de todo o mundo participam, depois de uma pré-
selecção. Os candidatos concorrem por vídeo e por audições
ao vivo, sendo seleccionados 22 ou 24 finalistas que partici-
pam nessa academia de dois meses e meio. No final, é atribu-
ído um prémio ao mais promissor. É, portanto, um prémio
apenas para maestros recém-formados, ainda não estabeleci-
dos – mas, como todos os concursos, é importante, dá visibi-
lidade e garante reconhecimento internacional.

Que consequências teve a atribuição desse prémio?
Naturalmente que teve consequências, mormente a nível na-
cional, porque até aqui não me davam a importância que ago-
ra dão. Sinto mais visibilidade, embora o nosso país se preo-
cupe muito pouco com essas questões. Dentro das artes, aquela
que é, ainda assim, mais valorizada ou, pelo menos, mais
mediatizada, é a literatura. Nunca vi o "Acontece" numa sala
de concertos, ou numa récita de ópera. A nível institucional,
não recebi reconhecimento nenhum de nenhuma instituição:
nem Ministério, nem IPAE, nem secretarias, nem nada. A ní-
vel internacional, pelo contrário, senti reconhecimento, e fi-
zeram-me até singelas homenagens. Neste país é que, lamen-
tavelmente, ninguém se pronunciou. Já antes fui finalista e
tive uma menção honrosa no concurso Prokofiev, na Rússia,
que não é nada fácil, e nunca tive reconhecimento de coisa
nenhuma. Nem uma palavra sequer, nem uma linha escrita a
dizer parabéns. Estas vitórias devem ser mesmo muito insig-
nificantes para o nosso Governo e para as pessoas em geral.

Essa indiferença reflecte-se, de algum modo, no pano-
rama musical que temos?
Claro que sim. Mas isto não fica mal se não ao próprio Gover-
no. Quando se age desta maneira, acaba por se ser punido,
mesmo que a percentagem de intelectuais e de gente interes-
sada seja muito pequena em Portugal. Mesmo com o Manuel
Maria Carrilho, que ainda assim foi o único a tentar mostrar o
rosto, ainda sem muitos contornos, de uma política, continu-
ámos sem uma orientação para a música. E um Ministério
que é um simples gabinete de atribuição de subsídios é dis-
pensável. Para funcionar como funciona, nem uma secretaria
de estado é necessária: basta um gabinete de distribuição de
dinheiros e pomos os artistas todos em fila indiana com um
saquinho. Quando existe um Ministério, parte-se do princí-
pio de que é para definir políticas, para criar vias, para apre-
sentar soluções, para dar ideias, para gerar oportunidades. E
nada, rigorosamente nada disso tem acontecido. Temos tido
ministros que se escondem nos gabinetes para não serem cri-
ticados e que tentam distribuir os subsídios da forma menos
polémica possível. Um ministério destes é completamente ri-
dículo; mais vale não haver nada.

FUTURO FARÁ BONS MAESTROS

EM PORTUGAL

À parte esta sua visão corrosiva das políticas cul-
turais do Governo, que diagnóstico faz do país em
termos de intérpretes?
É como no tempo em que Portugal era conhecido por-
que existia o Eusébio. Na área da música erudita, fora de
Portugal, os grandes círculos conhecem a Maria João Pi-
res. E depois uma meia dúzia de intérpretes a procurar
um lugar ao sol, e com mérito e nível para isso – posso
falar no Pizarro, o pianista, posso falar no Pedro Carnei-
ro, o percussio-nista, enfim, no meu caso também, em-
bora eu esteja mais no início. São pessoas que, com per-
severança, poderão alcançar qualquer coisa. E outros hão-
de aparecer. Mas não é, uma vez mais, porque haja uma
política que nos apoie. Porque ninguém quer saber. Mais
uma vez, acho que há instituições com responsabilidade
nessa matéria. As pessoas que conseguem algum reco-
nhecimento internacional conseguem-no à força do pulso
e por mérito próprio. Mais nada.

Mas há bons maestros em Portugal, actualmente?
Ainda não. E digo ainda não porque só muito recente-
mente abriram os primeiros cursos de direcção de or-
questra em Portugal e não se pode esperar que, ao fim
de meia dúzia de dias, apareçam aí maestros. Demora
tempo, é preciso fazer escola, é preciso ganhar experiên-
cia, é preciso angariar contactos. Mas acredito no futu-
ro, acredito nos jovens portugueses, acredito que temos
tanto potencial como todos os outros.

Quais são as suas referências profissionais? Que
maestros mais o influenciaram?
Muitos e bons. Quem é que nunca ouviu falar do Karajan,
do Leonard Bernstein, do Arturo Tosca-nini? Creio que
todos os dias somos influenciados. Actualmente, o facto
de trabalhar ao lado de uma personalidade como o Clau-
dio Abbado influencia-me também, forçosamente, tanto
a nível artístico como a nível pessoal. Outro exemplo:
neste concerto de Ano Novo da Filarmónica de Viena,
fiquei extremamente surpreendido com o maestro japo-
nês Seji Osawa. Mas são muitos, muitos. E não só direc-
tores de orquestra: enquanto maestro, posso também ser
positivamente influenciado por ideias musicais que par-
tem de outros músicos: um bom flautista, um bom can-
tor, um bom pianista podem ser uma influência. Até olhar
para uma pintura ou para uma paisagem pode ser uma
influência.

nortemédico Texto Inês Nadais • Fotografia António Pinto
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RESULTADOS POR SECÇÃO REGIONAL

Braga Bragança Porto Viana Vila Real Total

Carlos Ramalhão 186 23   949 91 87 1.336 (40,0%)
Germano de Sousa 237 38 1.372 75 99 1.821 (54,5%)

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

RESULTADOS POR DISTRITO MÉDICO DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

JURAMENTO DE HIPÓCRATES - 2 DEZ 2001
NOTÍCIAS
A Secção Regional do Norte da Ordem dos
Médicos realizou mais uma vez a cerimónia
do Juramento de Hipócrates, “com a devida
solenidade,... no local e no momento própri-
os”, como afirmou, em cerimónia anterior, o
Presidente do CRNOM, Miguel Leão. “No lo-
cal próprio, porque deve ser na ordem dos Médi-
cos que os jovens licenciados em Medicina se com-
prometem a cumprir um conjunto de princípios,
transformados em juramento, que enformarão
para sempre a respectiva actividade profissional.
No momento próprio, porque só a adopção pré-
via destes princípios é que torna lícito, nos planos
ético, moral e deontológico, o exercício da activi-
dade profissional, perante os doentes e os outros
colegas”. A nortemédico deixa aqui algumas
imagens do acontecimento, como forma de dar
as boas-svindas aos novos Médicos e lhes de-
sejar muito sucesso pessoal e profissional.

ELEIÇÕES PARA O TRIÉNIO 2002/2004 - RESULTADOS OFICIAIS

Secções Regionais Inscritos Votantes Brancos Nulos Carlos Germano
Ramalhão de Sousa

SR Norte 10.254 2.934 143 39 1.336 (40,0%) 1.821 (54,5%)
SR Centro  5.525 2.213 138 38 1.105 (49,9%)    932 (42,1%)
SR Sul 16.979 5.279 227 89 2.122 (40,2%) 2.841 (53,8%)
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

        Nº de Inscritos 5.525
        Nº de Votantes 2.208

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Lista A (Henrique Vilaça Ramos–Presidente) 1.009 (45,7%)
Lista B (António Filipe F. C. Requixa–Presidente) 1.037 (47,0%)

CONSELHO REGIONAL
Lista A 945 (42,8%)
Lista B 1.055 (47,5%)

CONSELHO FISCAL
Lista A (José Manuel Azenha Tereso–Presidente) 936 (42,4%)
Lista B (Manuela Rebelo Carvalheiro–Presidente) 1.057 (47,9%)

CONSELHO DISCIPLINAR
Lista A 941 (42,6%)
Lista B 1.054 (47,7%)

        Nº de Inscritos 16.979
        Nº de Votantes 5.216

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Lista A (Manuel Pedro P. D. Magalhães–Presidente) 2.030 (38,9%)
Lista B (José Jacinto S. G. Simões–Presidente) 2.728 (52,3%)

CONSELHO REGIONAL
Lista A 1.989 (38,1%)
Lista B 2.714 (52,0%)

CONSELHO FISCAL
Lista A (Leopoldo M. L. Cunha Matos–Presidente) 2.007 (38,5%)
Lista B (Francisco José C. Esteves Rita–Presidente) 2.686 (51,5%)

CONSELHO DISCIPLINAR
Lista A 1.973 (37,8%)
Lista B 2.713 (52,0%)

Braga Bragança Porto Viana Vila Real Total

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Lista A (António José Abreu Gomes Silva–Presidente) 295 49 1.757 100 132 2.333
Nulos 50 5 259 17 22 353
Brancos 88 10 355 47 46 546

CONSELHO REGIONAL
Lista A 296 48 1.732 99 131 2.306
Nulos 50 5 259 17 22 353
Brancos 88 10 355 48 46 547

CONSELHO FISCAL
Lista A (António Aires Pereira Marinho–Presidente) 294 48 1.737 99 131 2.309
Nulos 50 5 259 17 22 353
Brancos 88 10 355 48 46 547

CONSELHO DISCIPLINAR
Lista A 293 48 1.726 99 131 2.297
Nulos 50 5 259 16 22 352
Brancos 88 10 355 49 46 548
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SECÇÕES REGIONAIS DO CENTRO (A) E SUL (B)
A B

Braga Bragança Porto Viana Vila Real Total

MESA DA ASSEMBLEIA DISTRITAL
Lista A 309 49 1.697 45 77 2.177
Lista B – – – 110 116 226
Nulos 41 5 255 9 6 316
Brancos 83 10 417 4 5 519

CONSELHO DISTRITAL
Lista A 307 48 1.680 44 79 2.158
Lista B – – – 110 114 224
Nulos 41 5 255 9 6 316
Brancos 83 11 417 5 5 521

MEMBROS CONSULTIVOS
Lista A 302 48 1.677 42 78 2.147
Lista B – – – 111 113 224
Nulos 41 5 255 9 6 316
Brancos 83 10 417 6 5 521
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LEGISLAÇÃO 2000/2001
38 INFORMAÇÃO

OUTUBRO 2000

D.R. 1ª SÉRIE

PORTARIA N.º 917/2000, DE 2 DE OUTUBRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital da Senhora da Oliveira -
Guimarães.

PORTARIA N.º 918/2000, DE 2 DE OUTUBRO:
Altera o quadro de pessoal do Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge, na parte respeitante à carreira médica hospitalar.

PORTARIA N.º 919/2000, DE 2 DE OUTUBRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital Central e Especializado
de Crianças Maria Pia, na parte respeitante à carreira médica
hospitalar.

PORTARIA N.º 958/2000, DE 6 DE OUTUBRO:
Regulamenta o processo de reconhecimento do grau de bacha-
rel e do diploma de estudos superiores especializados na área
das tecnologias de saúde, a conceder nos termos do Dec. Lei n.º
281/97, de 15 de Outubro.

PORTARIA N.º 975/2000, DE 11 DE OUTUBRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital de São João, na parte
respeitante à carreira médica hospitalar.

PORTARIA N.º 976/2000, DE 11 DE OUTUBRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital de Santo André – Leiria,
na parte respeitante à carreira médica hospitalar. 

PORTARIA N.º 980/2000, DE 13 DE OUTUBRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital Rainha Santa Isabel -
Torres Vedras.

PORTARIA N.º 986/2000, DE 13 DE OUTUBRO:
Altera o regulamento interno do Hospital de S. José, aprovado
pela portaria 11/93, de 6 de Janeiro.

PORTARIA N.º 988/2000, DE 14 DE OUTUBRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital de Garcia da Horta, na
parte respeitante à carreira médica hospitalar.

DEC. LEI N.º 259/2000, DE 17 DE OUTUBRO:
Regulamenta a Lei n.º 120/99, de 11.08 ( reforça as garantias do
direito à saúde reprodutiva) , fixando condições de promoção
da educação sexual e de acesso dos jovens a cuidados de saúde
no âmbito da sexualidade e do planeamento familiar.

PORTARIA N.º 1006/2000, DE 19 DE OUTUBRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Análises Clínicas e de Saúde Pública na Escola Superior de
Saúde do Vale do Ave.

PORTARIA N.º 1043/2000, DE 27 DE OUTUBRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Fisioterapia na Escola Superior de Saúde do Alcoitão e apro-
va o respectivo plano de estudos.

PORTARIA N.º 1044/2000, DE 27 DE OUTUBRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Terapia Ocupacional na Escola Superior de Saúde do Alcoitão
e aprova o respectivo plano de estudos.

PORTARIA N.º 1048/2000, DE 30 DE OUTUBRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital Distrital de Faro

D.R. 2ª SÉRIE

DESPACHO CONJUNTO N.º 1004/2000, DOS MINISTÉRIOS DO TRABA-
LHO E DA SOLIDARIEDADE, DA JUSTIÇA E DA SAÚDE, DE 11 OUTUBRO:
Aprova o Regulamento do período experimental do Projecto
Nascer Cidadão.

DESPACHO N.º 20 988/2000, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE,
DE 18 DE OUTUBRO:
Substituição do representante da Ordem dos Médicos Dentis-
tas, no Conselho Ético Profissional de Odontologia, passando a
integrá-lo o Dr. Orlando Monteiro da Silva.

DESPACHO CONJUNTO N.º 1050/2000, DOS MINISTÉRIOS DAS FINAN-
ÇAS, SAÚDE E DA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA, DE 20 DE OUTUBRO:
Prorroga, a título excepcional, por seis meses, o período de ins-
talação em que se encontra o Hospital do Barlavento Algarvio,
criado pelo Dec. Lei n.º 370/98, de 23 de Novembro.

DESPACHO N.º 21 714/2000, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 27 DE
OUTUBRO:
Formaliza a constituição, define as regras de funcionamento e
nomeia os elementos que integram a comissão técnica nacional
(CTN) criada na dependência directa do Ministério da Saúde,
por força do Dec. Lei n.º 492/99, de 17.11 (Regime jurídico do
licenciamento e de fiscalização do exercício das actividades de-
senvolvidas em unidades de saúde privadas que utilizem, com
fins de diagnóstico, de terapêutica e de prevenção, de radiações
ionizantes, ultra-sons ou campos magnéticos).

NOVEMBRO 2000

1ª SÉRIE

DECRETO REGULAMENTAR REGIONAL, N.º 42/2000/M, DE 2 DE NO-
VEMBRO:
Altera o Decreto Regulamentar Regional n.º 13/99/M, de 29 de Se-
tembro, que cria o cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, N.º 71/2000, DE 7 DE
NOVEMBRO:
Aprova medidas de combate a factores de risco na adolescência
e na juventude, nomeadamente, nas áreas de investigação epi-
demiológica, de prevenção primária e promoção da saúde.

DECRETO-LEI N.º 283/2000, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 11 DE
NOVEMBRO:
Regulamenta a marcação do preço, na unidade escudo ou nas
unidades escudo e euro, nas embalagens das especialidades far-
macêuticas durante o período transitório do euro.

DECRETO-LEI N.º 284/2000, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 11 DE
NOVEMBRO:
Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 1999/
39/CE, da Comissão, de 6 de Maio, relativa aos alimentos à base
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de cereais e aos alimentos para bebés destinados a lactentes e a
crianças jovens, e altera o Decreto-Lei n.º 233/99, de 24 de Junho.

DECRETO-LEI N.º 285/2000, DO  MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 11 DE
NOVEMBRO:
Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 1999/
41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Junho,
relativa aos géneros alimentícios destinados a uma alimentação
especial, e altera o Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho.

DECRETO-LEI N.º 286/2000, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 11 DE
NOVEMBRO:
Transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º
1999/50/CE, da Comissão, de 25 de Maio, relativa às fórmulas
para lactentes e às fórmulas de transição, e altera o Decreto-Lei
n.º 220/99, de 16 de Junho.

PORTARIA N.º 1090/2000, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚ-
DE E DA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 16
DE NOVEMBRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital Egas Moniz, na parte
respeitante ao grupo de pessoal técnico superior, carreira médi-
ca hospitalar, área funcional de ortopedia.

PORTARIA N.º 1100/2000, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 17 NO-
VEMBRO:
Estabelece normas relativas aos medicamentos que devem ser
considerados medicamentos não sujeitos a receita médica.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 76/2000, DE 18 DE
NOVEMBRO:
Combate ao Alcoolismo.

DECRETO LEI N.º 301/2000, DOS MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA
SOLIDARIEDADE, DE 18 DE NOVEMBRO:
Regula a protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à
exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o tra-
balho.

LEI N.º 30/2000, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, DE 29 DE NOVEM-
BRO:
Define o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacien-
tes e substâncias psicotrópicas, bem como a protecção sanitária
e social das pessoas que consomem tais substâncias sem prescri-
ção médica.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 166/2000, DE 29 DE
NOVEMBRO:
Aprova o Plano de Acção de Combate ao Alcoolismo.

2ª SÉRIE

DESPACHO N.º 22 650/2000, DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 9 DE NO-
VEMBRO:
Cria o grupo de normalização do POCMS, em substituição da
anterior comissão de normalização do POCSS ( Plano Oficial de
Contas do Ministério da Saúde)

DESPACHO N.º 22 651/2000, DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DA SAÚDE, DE 9 DE NOVEMBRO:
Define os critérios a que deve obedecer a avaliação e reavaliação
dos medicamentos para efeitos de comparticipação.

DESPACHO N.º 22 652/2000, DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DA SAÚDE, DE 9 DE NOVEMBRO:
Formaliza a constituição e nomeia os membros das comissões
de verificação técnica (CVT) criadas por força do art.º 10 do
Decreto lei n.º 500/99, de 19 de Novembro a constituir junto de
cada administração regional de saúde (ARS), com funções e po-
deres de vistoria e inspecção das unidades privadas de medicina
física de reabilitação, de diagnóstico, terapêutica e prevenção e
de reinserção familiar e sócio-profissional.

DESPACHO N.º 22 653/2000, DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DA SAÚDE, DE 9 DE NOVEMBRO:
Formaliza a constituição e nomeia os membros das comissões

de verificação técnica (CVT) criadas por força do art.º 10 do
Decreto lei n.º 505/99, de 20 de Novembro a constituir junto de
cada administração regional de saúde (ARS), com funções e po-
deres de vistoria e inspecção das unidades privadas de diálise.

DESPACHO N.º 22 654/2000, DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DA SAÚDE, DE 9 DE NOVEMBRO:
Formaliza a constituição e nomeia os membros das comissões
de verificação técnica (CVT) criadas por força do art.º 10 do
Decreto lei n.º 217/99, de 15 de Junho a constituir junto de cada
administração regional de saúde (ARS), com funções e poderes
de vistoria e inspecção dos laboratórios privados no âmbito de
anatomia patológica.

DESPACHO N.º 22 655/2000, DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DA SAÚDE, DE 9 DE NOVEMBRO:
Formaliza a constituição e nomeia os membros das comissões
de verificação técnica (CVT) criadas por força do art.º 10 do
Decreto lei n.º 492/99, de 17 de Novembro a constituir junto de
cada administração regional de saúde (ARS), com funções e po-
deres de vistoria e inspecção das unidades privadas de saúde
que utilizem com fins de diagnóstico, terapêutica e prevenção,
radiações ionizantes, ultra-sons ou campos magnéticos.

AVISO N.º 15 578/2000, DA SECRETARIA GERAL, DE 9 DE NOVEMBRO:
Publica o Acordo celebrado em 8 de Agosto de 2000, entre o
Ministério da Saúde e o Hospital de São Sebastião com vista à
realização dos internatos médicos geral e complementar.

AVISO N.º 15 579/2000, DA SECRETARIA GERAL, DE 9 DE NOVEMBRO:
Publica o Acordo celebrado em 8 de Agosto de 2000, entre o
Ministério da Saúde e a Santa Casa da Misericórdia do Porto
com vista à realização do internato complementar no Hospital
da Prelada.

AVISO N.º 15 580/2000, DA SECRETARIA GERAL, DE 9 DE NOVEMBRO:
Publica o Acordo celebrado em 8 de Agosto de 2000, entre o
Ministério da Saúde e a Unidade Local de Matosinhos com vista
à realização dos internatos geral e complementar no Hospital de
Pedro Hispano e nos Centros de Saúde de Matosinhos, da Se-
nhora da Hora, de São Mamede de Infesta e de Leça da Palmeira.

DELIBERAÇÃO N.º 1419/2000, DO INSTITUTO DE FARMÁCIA E DO ME-
DICAMENTO, DE 17 DE NOVEMBRO:
O conselho de administração do INFARMED, deliberou renovar
a suspensão pelo prazo adicional de 90 dias das autorizações de
introdução no mercado dos medicamentos contendo as subs-
tâncias activas “clobenzorex” e “fenproporex”, uma vez que os
medicamentos contendo tais substâncias activas são susceptí-
veis de apresentar risco para a saúde pública.

DESPACHO N.º 23 683/2000, DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DA SAÚDE, DE 20 DE NOVEMBRO:
Define os princípios gerais orientadores do dimensionamento
das embalagens dos medicamentos.

AVISO N.º 16 527/2000, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA-
NOS DA SAÚDE, DE 24 DE NOVEMBRO:
Faz saber que, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis,
concurso para ingresso no internato geral médico correspon-
dente aos anos de 2001 e 2002.

DEZEMBRO 2000

1ª SÉRIE

PORTARIA N.º 1156/2000, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 05 DE DE-
ZEMBRO:
Altera a tabela anexa à Portaria n.º 186/2000, de 31 de Março
(estabelece os preços a pagar aos centros regionais de oncologia
do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil pelos
actos ou procedimentos efectuados no âmbito do Programa Es-
pecífico para a Promoção de Acesso naqueles estabelecimentos).
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DECRETO-LEI N.º 318/2000, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 14 DE
DEZEMBRO:
Reestrutura os centros regionais de alcoologia e cria unidades
funcionais de intervenção em alcoologia no âmbito dos serviços
locais de saúde mental.

PORTARIA N.º 1176/2000, DO MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚ-
DE, DE 14 DE DEZEMBRO:
Determina que a Faculdade de Ciências da Saúde da Universi-
dade da Beira Interior e instituições hospitalares passem a estar
articuladas institucionalmente, nos termos definidos no Decre-
to-Lei n.º 94/91, de 26 de Fevereiro.

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 79/2000, DE 14 DE DE-
ZEMBRO:
Ratifica o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a
República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assina-
do em Porto Seguro em 22 de Abril de 2000.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 83/2000, DE 14 DE
DEZEMBRO:
Aprova o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a
República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assina-
do em Porto Seguro em 22 de Abril de 2000.

PORTARIA N.º 1178-C/2000, DO MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SO-
CIAL E DA JUSTIÇA, DE 15 DE DEZEMBRO:
Aprova a tabela de custos para perícias médico-legais.

PORTARIA N.º 1199/2000, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 20 DE DE-
ZEMBRO:
É criado o Centro Hospitalar de Vila Real-Peso da Régua.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 173/2000, DE 21 DE
DEZEMBRO:
Promove a reestruturação orgânica e funcional da Comissão
Nacional de Luta Contra a Sida.

DECRETO LEI N.º 327/2000, DE 22 DE DEZEMBRO:
Estabelece um regime jurídico de protecção especial na invalidez
aos doentes com esclerose múltipla.

PORTARIA N.º 1204/2000, DE 22 DE DEZEMBRO:
Altera o plano de estudos do curso de licenciatura em Ciências
Farmacêuticas ministrado pelo Instituto Superior de Ciências
de Saúde – Sul.

PORTARIA N.º 1205/2000, DE 22 DE DEZEMBRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Audiologia na Escola Superior de Saúde Egas Moniz.

PORTARIA N.º 1207/2000, DE 22 DE DEZEMBRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Radiologia na Escola Superior de Saúde Egas Moniz e apro-
va o respectivo plano de Estudos.

PORTARIA N.º 1208/2000, DE 22 DE DEZEMBRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Fisioterapia na Escola Superior de Saúde Egas Moniz.

PORTARIA N.º 1214/2000, DE 26 DE DEZEMBRO:
Autoriza o funcionamento do curso da licenciatura em Enfer-
magem na Escola Superior de Saúde Egas Moniz e aprova o
respectivo plano de Estudos.

PORTARIA N.º 1223/2000, DE 29 DE DEZEMBRO:
Cria o Grupo de Hospitais do Nordeste Transmontano, inte-
grando os Hospitais de Bragança, Mirandela e Macedo de Cava-
leiros.

PORTARIA N.º 1225/2000, DE 30 DE DEZEMBRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Terapia da Fala na Escola Superior de Saúde Egas Moniz.

PORTARIA N.º 1226/2000, DE 30 DE DEZEMBRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico da licenciatura
em Ortóptica na Escola Superior de Saúde Egas Moniz.

2ª SÉRIE

DESPACHO N.º 24 716/2000, DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DOS RECURSOS HUMANOS E DA MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE, DE 2
DE DEZEMBRO:
Para efeitos de aplicação do disposto na alínea b) do n.º 1 do
art.º 9 do Decreto Lei n.º 112/98, de 24 de Abril, estabelece
quais os estabelecimentos de saúde e especialidades carenciados.

DESPACHO N.º 25 535/2000, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE,
DE 14 DE DEZEMBRO:
Aprova os Regulamentos de aplicação referentes às medidas fi-
nanciadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) do Programa Operacional da Saúde, designadamente
as medidas números 1.1, 1.2, 2.1,2.2 e 2.3.

DESPACHO N.º 25 536/2000, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE,
DE 14 DE DEZEMBRO:
Define os procedimentos e as formas de suportar os custos ine-
rentes à deslocação de profissionais de saúde para assegurar a
colheita da medula no estrangeiro e o seu respectivo transporte.

JANEIRO 2001

1ª SÉRIE

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 1/2001, DE 3 DE JANEIRO:
Ratifica a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e
da dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e
Medicina: Convenção sobre os Direitos do Homem e a
Biomedicina, aberta à assinatura dos Estados membros do Con-
selho da Europa em Oviedo, em 4 de Abril de 1997, e o proto-
colo Adicional que proíbe a Clonagem de Seres Humanos, aber-
to à assinatura dos Estados membros em Paris, em 12 de Janeiro
de 1998.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 1/2001, DE 3 DE JANEI-
RO:
Aprova, para ratificação, a Convenção para a protecção dos Di-
reitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às aplica-
ções da Biologia e da Medicina: Convenção sobre os direitos do
Homem e a Biomedicina, aberta à assinatura dos Estados mem-
bros do Conselho da Europa em Oviedo, em 4 de Abril de 1997,
e o Protocolo Adicional que proíbe a Clonagem de Seres Huma-
nos, aberto à assinatura dos Estados membros em Paris, em 12
de Janeiro de 1998.

DECRETO-LEI N.º 2/2001, DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDE-
NAMENTO DO TERRITÓRIO, DE 4 DE JANEIRO:
Regula a utilização confinada de microrganismos geneticamente
modificados, transpondo para a ordem jurídica interna a Direc-
tiva n.º 98/81/CE, do Conselho, de 26 de Outubro, que altera a
Directiva n.º 90/219/CEE, do conselho, de 23 de Abril.

PORTARIA N.º 20/2001, DOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE
DE 10 DE JANEIRO:
Aprova os planos de estudos dos cursos bietápicos de licencia-
tura em Análises Clínicas e Saúde Pública, Anatomia Patológica,
Citológica e Tanatológica, Cardiopneumonologia, Farmácia, Fi-
sioterapia, Neurofisiologia, Medicina Nuclear, Radiologia, Radi-
oterapia, Saúde ambiental, Terapêutica da Fala e Terapêutica
Ocupacional, da Escola Superior de Tecnologia de Saúde do
Porto, criados pela Portaria n.º 505-D/99, de 15 de Julho.

PORTARIA N.º 25-A/2001, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚ-
DE E DA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 12
DE JANEIRO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital Infante D. Pedro – Aveiro.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 2/2001, DE 13 DE JA-
NEIRO:
Recomenda ao Governo que reforce um programa especifico
sério de combate à tuberculose.

PORTARIA N.º 29/2001, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DE 16 DE
JANEIRO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Fisioterapia na Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa
do Instituto Politécnico de Saúde do Norte e aprova o respecti-
vo plano de estudos.

PORTARIA N.º 30/2001, DOS MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO IN-
TERNA E DA SAÚDE, DE 17 DE JANEIRO:
Estabelece as modalidades especificas de assistência médica e
medicamentosa a prestar nas diferentes fases do procedimento
de concessão do direito de asilo, desde a apresentação do res-
pectivo pedido até à decisão final que recair sobre o mesmo.

DECRETO-LEI N.º 13/2001, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, DE 25 DE JA-
NEIRO:
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Estabelece um regime especial de procedimentos para o registo
dos nascimentos ocorridos em unidades de saúde.

DECRETO-LEI N.º 15/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 27 DE JA-
NEIRO:
Cria o regime de incentivos para a criação e reorganização de
unidades prestadoras de cuidados de saúde no âmbito da medi-
da 3.1 do Programa Operacional Saúde (Saúde XXI) do 3º Qua-
dro Comunitário de Apoio.

DECRETO-LEI N.º 16/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 27 DE JA-
NEIRO:
Altera o Decreto-Lei n.º 96/2000, de 23 de Maio, que estabele-
ceu a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.

DECRETO-LEI N.º 17/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 27 DE JA-
NEIRO:
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/
104/CE, da Comissão, de 22 de Dezembro, que altera o anexo
da Directiva n.º 81/852/CEE, do Conselho, de 22 de Setembro,
relativa à aproximação das legislações dos Estados membros res-
peitantes às normas e protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos
e clínicos em matéria de ensaios de medicamentos veterinários e
altera o anexo I da Portaria n.º 90/98, de 14 de Outubro.

DECRETO-LEI N.º 18/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 27 DE JA-
NEIRO:
Visa cumprir os objectivos constantes do Tratado de Adesão a
que o Estado Português se vinculou, em matéria de direito de
estabelecimento e de livre prestação de serviços, garantindo a
aplicação dos princípios constantes da Directiva n.º 93/16/CEE,
do Conselho, de 5 de Abril, destinada a facilitar a livre circula-
ção dos médicos e o reconhecimento mútuo dos seus diplomas,
certificados e outros títulos.

2ª SÉRIE

ACORDO N.º 1/2001, DA DIRECÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES E EQUI-
PAMENTOS DA SAÚDE, DE 9 DE JANEIRO:
Publica o acordo tripartido celebrado em 13 de Dezembro de
2000, entre a Direcção Geral das Instalações e Equipamentos da
Saúde, a Câmara Municipal do Porto e a Administração Regio-
nal do Norte, para implantação do Centro Materno-Infantil do
Norte.

DESPACHO N.º 890/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE
17 DE JANEIRO:
Determina a composição do conselho de coordenação dos está-
gios da carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, no que res-
peita à representação do ramo de física hospitalar.

DESPACHO N.º 891/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE
17 DE JANEIRO:
Aprova o Regulamento das Comissões de Verificação Técnica
(CVT) para as unidades privadas de saúde.

DESPACHO N.º 893/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE
17 DE JANEIRO:
Aprova o Regulamento das Comissões Técnicas Nacionais (CTN)
para as unidades privadas de Saúde.

DESPACHO N.º 1284/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE
17 DE JANEIRO:
Determina que os conselhos de administração dos Estabeleci-
mentos hospitalares deverão submeter à aprovação prévia das
administrações regionais de saúde os respectivos planos anuais
à abertura dos concursos para recrutamento de pessoal das car-
reiras médicas, com conhecimento ao Departamento de Recur-
sos humanos da Saúde.

FEVEREIRO 2001

1ª SÉRIE

PORTARIA N.º 90/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 8 DE FEVEREIRO:
Aprova o Regulamento do Centro Regional de Saúde Pública da
zona Norte.

PORTARIA N.º 80/2001, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA REFOR-
MA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 8 DE FEVEREIRO:
Procede à revisão anual das remunerações dos funcionários e
agentes da administração central, local e regional, actualizando
os índices 100 e as escalas salariais em vigor, bem como as tabe-
las de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem e mar-
cha e comparticipações da ADSE.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 12/2001, DE 8 DE FE-
VEREIRO:
Adopta procedimentos relativos a novas admissões nos serviços
e organismos da Administração pública.

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 1/2001/M, DE 14 DE FEVEREI-
RO:
Altera o Decreto Legislativo Regional n.º 14/99/M, de 24 de Abril,
que cria incentivos à fixação de médicos no Serviço Regional de
Saúde.

DECRETO-LEI N.º 51/2001, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MI-
NISTROS, DE 15 DE FEVEREIRO:
Altera o Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro, que aprova
o Código de Publicidade.

PORTARIA N.º 108/2001, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINIS-
TROS, DE 22 DE FEVEREIRO:
Homologa o Regulamento da Orgânica Complementar do Insti-
tuto Português da Droga e da Toxicodependência (IPDT).

PORTARIA N.º 109/2001, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINIS-
TROS, DE 22 DE FEVEREIRO:
Homologa o Regulamento das Delegações Regionais e dos Nú-
cleos Distritais e Sociais do Instituto Português da Droga e da
Toxicodependência (IPDT).

DECRETO-LEI N.º 69/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 24 DE FEVE-
REIRO:
Adita novas substâncias às tabelas anexas ao Decreto-Lei n.º 15/
93, de 22 de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
214/2000, de 2 de Setembro, que aprova o regime jurídico apli-
cável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psi-
cotrópicas.

PORTARIA N.º 132/2001, DOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚ-
DE, DE 27 DE FEVEREIRO:
Aprova o plano de estudos do curso bietápico de licenciatura
em Audiologia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Coimbra.

PORTARIA N.º 132/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 27 DE FEVE-
REIRO:
Adopta como símbolo de identificação o conjunto símbolo/
logotipo a ser utilizado por todos os serviços centrais, regionais
e tutelados pelo Ministério da saúde.

DECRETO-LEI N.º 76/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 27 DE FEVE-
REIRO:
Estabelece o estatuto jurídico aplicável ao Hospital do Barlaven-
to Algarvio e faz cessar o seu regime de instalação.

2ª SÉRIE

EDITAL N.º 88/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 9 DE
FEVEREIRO:
Faz público encontra aberto concurso para apresentação de pro-
jectos de investigação aplicada na área de cuidados de saúde.

DESPACHO N.º 3549/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE



42

20 DE FEVEREIRO:
Procede à alteração e actualização dos montantes de financia-
mento a atribuir aos serviços e instituições do Serviço Nacional
de Saúde que praticam actos de colheita e transplante de órgãos.

MARÇO 2001

1ª SÉRIE

PORTARIA N.º 137/2001, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO TRA-
BALHO E DA SOLIDARIEDADE, DE 1 DE MARÇO:
Fixa o montante das taxas devidas pelos actos relativos aos pro-
cedimentos e certificação, bem como dos de realização de audi-
torias, a realizar pelos técnico superior de segurança e higiene
do trabalho e técnico de segurança e higiene do trabalho.

PORTARIA N.º 147/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 2 DE MAR-
ÇO:
Aprova o Regulamento Interno dos Hospitais Civis de Lisboa.

PORTARIA N.º 148/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2 DE MARÇO:
Cria a área profissional de genética médica e adita-a ao elenco
constante do Regulamento dos Internatos Complementares.

PORTARIA N.º 163-A/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 6 DE MAR-
ÇO:
Aprova as tabelas dos Programas para a Promoção do Acesso Re-
solução da Assembleia Legislativa Regional n.º 8/2001/M, da Re-
gião Autónoma da Madeira, de 09 de Março. Resolveu designar
os representantes dos utentes no Conselho Regional de Saúde.

PORTARIA N.º 189/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 9 DE MAR-
ÇO:
Aprova as tabelas de preços a praticar pelo Serviço Nacional de
Saúde, bem como o respectivo Regulamento.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 30/2001, DE 13 MAR-
ÇO:
Aprova os 30 principais objectivos da luta contra a droga e a
toxicodependência no horizonte 2004.

PORTARIA N.º 205/2001, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚDE
E DA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 14 DE
MARÇO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital de São Francisco Xavier
na parte respeitante ao grupo de pessoal técnico superior da
carreira médica hospitalar.

PORTARIA N.º 214/2001, DOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚ-
DE, DE 15 DE MARÇO:
Aprova os planos de estudos dos cursos bietápicos de licencia-
tura em Análises Clínicas e Saúde Pública, Cardiopneumologia,
Farmácia, Fisioterapia, Radiologia e Saúde Ambiental da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.

PORTARIA N.º 225/2001, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINIS-
TROS, DE 19 DE MARÇO:
Estabelece os preços mínimos de assinatura a que estão sujeitas
as publicações periódicas para efeitos da atribuição de porte pago.

PORTARIA N.º 227/2001, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚDE
E DA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 19 DE
MARÇO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital de Curry Cabral.

DECLARAÇÃO N.º 3/2001, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, DE 19 DE
MARÇO:
De terem sido designados ou eleitos os membros da Comissão
de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA).

PORTARIA N.º 237/2001, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚDE
E DA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 20 DE
MARÇO:
Altera o quadro de pessoal do Hospital de Pulido Valente.

PORTARIA N.º 240/2001, DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DA SAÚDE,
DE 20 DE MARÇO:
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de Angra do
Heroísmo.

PORTARIA N.º 241/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 20 DE MARÇO:
Aprova o Regulamento Interno do Grupo Hospitalar do Médio
Tejo.

PORTARIA N.º 249/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 22 DE MARÇO:
Estabelece que o nome “Farmácia”, simples ou composto, só
pode ser utilizado para denominar estabelecimentos cuja insta-
lação e funcionamento se encontrem autorizados pelo Instituto
Nacional da Farmácia e do Medicamento.

DECRETO-LEI N.º 92/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 23 DE
MARÇO:
Determina que o trabalho extraordinário praticado pelos médi-
cos em serviço de urgência seja pago com base no regime de
trabalho de dedicação exclusiva com o horário de quarenta e
duas horas semanais para a respectiva categoria e escalão, inde-
pendentemente do regime de trabalho praticado.

PORTARIA N.º 251/2001, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, DE 24 DE MARÇO:
Fixa o número de médicos no Gabinete Médico-Legal de Angra
do Heroísmo.

PORTARIA N.º 253/2001, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DE 24 DE
MARÇO:
Autoriza o funcionamento do curso bietápico de licenciatura
em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica na Escola
Superior de Saúde de Vale do Sousa do Instituto Politécnico de
Saúde do Norte e aprova o respectivo plano de estudos.

DECRETO-LEI N.º 96/2001, DO MINISTÉRIO DE JUSTIÇA, DE 26 DE
MARÇO:
Aprova a Lei Orgânica do Instituto Nacional de Medicina Legal.

DECRETO-LEI N.º 99/2001, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DE 28 DE
MARÇO:
Coloca as escolas superiores de enfermagem e de tecnologia da
saúde pública sob a tutela exclusiva do Ministério da Educação
e procede à reorganização da sua rede, bem como cria os Insti-
tutos Politécnicos da Saúde de Coimbra, de Lisboa e do Porto.

DECRETO-LEI N.º 100/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 28 DE
MARÇO:
Regulamenta a composição e o modo de marcação dos produ-
tos cosméticos e de higiene corporal e transpõe para o ordena-
mento jurídico interno a 24.ª Directiva, n.º 2000/6/CE, de 29
de Fevereiro, a 25.ª Directiva, n.º 2000/11/CE, de 10 de Março,
e a Directiva n.º 2000/41/CE, de 19 de Junho, da Comissão, que
alteram e adaptam ao progresso técnico a lista de substâncias
estabelecidas na Directiva n.º 76/768/CEE, do Conselho, de 27
de Julho.

2ª SÉRIE

DESPACHO N.º 4520/2001 (2.ª SÉRIE), DO GABINETE DA MINISTRA,
DE 5 DE MARÇO:
Determina os objectivos e personalidades associadas ao Progra-
ma de Vigilância Epidemiológica das Doenças Humanas por
Priões.

DESPACHO N.º 4521/2001, DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO
DA SAÚDE, DE 5 DE MARÇO:
Determina o regime de comparticipação dos medicamentos des-
tinados ao tratamento da paramiloidose.

DESPACHO N.º 4581-B/2001, DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 6 DE MAR-
ÇO:
Determina, para o ano de 2001, quais as patologias e o número
de actos a praticar no âmbito do Protocolo Específico de Acordo
entre o Ministério da Saúde e a União das Mutualidades Portu-
guesas, celebrado em 6 de Setembro de 2000.

PORTARIA N.º 581/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE
14 DE MARÇO:
Homologa o Regulamento da Comissão Concelhia de Saúde de
Amarante

DESPACHO N.º 5374/2001 (2.ª SÉRIE), DO GABINETE DA MINISTRA DA
SAÚDE, DE 19 DE MARÇO:
Cria na dependência da Organização Portuguesa de Transplan-
tação (OPT), a Comissão de Acompanhamento da Transplanta-
ção de Medula Óssea Alogénica.
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ABRIL 2001

1ª SÉRIE

DECRETO-LEI N.º 113/2001, MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DE 07 DE
ABRIL:
Aprova os Estatutos do Instituto Português da Qualidade.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 39/2001, DE 9 DE
ABRIL:
Aprova o Plano de Acção Nacional de Luta contra a Droga e a
Toxicodependência - Horizonte 2004.

PORTARIA N.º 380/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 11 DE ABRIL:
Aprova o Regulamento do Regime de Incentivos à Criação e
Adaptação de Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde da
responsabilidade de pequenas e médias empresas e cooperati-
vas até 50 trabalhadores.

PORTARIA N.º 381/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 11 DE ABRIL:
Aprova o Regulamento do Regime de Incentivos à Criação e
Adaptação de Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde da
Responsabilidade das Instituições Particulares de Solidariedade
Social.

DECRETO-LEI N.º 125/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 17 DE
ABRIL:
Altera a Lei Orgânica do Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 43/94, de 17
de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 67/95, de 8 de Abril.

DECRETO-LEI N.º 126/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 17 DE
ABRIL:
Procede a nova prorrogação dos contratos de trabalho a termo
certo que, ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 68/2000,
de 26 de Abril (altera o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde),
haviam sido prorrogados até 28 de Fevereiro de 2001.

DECRETO-LEI N.º 130/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 18 DE
ABRIL:
Procede a nova prorrogação dos contratos de trabalho a termo
certo celebrados pelo Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência que, ao abrigo do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 118/2000, de 4 de Julho, haviam sido prorrogados até 28 de
Fevereiro de 2001.

PORTARIA N.º 429/2001, DOS MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL,
DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE, DE 26 DE ABRIL:
Equipara ao grau de bacharel os cursos de formação de técnicos
dos serviços complementares de diagnóstico e terapêutica mi-
nistrados na Escola do Serviço de Saúde Militar, desde o ano
lectivo de 1984-1985 até 1993-1994.

2.ª SÉRIE

DESPACHO N.º 8295/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
GABINETE DA MINISTRA, 20 DE ABRIL:
Nomeia os membros da Comissão de Verificação Técnica que
funcionam junto de cada administração regional de saúde, no
âmbito dos poderes de vistoria e inspecção das unidades de saú-
de privadas que utilizem radiações ionizantes, ultra-sons ou cam-
pos magnéticos.

DESPACHO N.º 8296/2001(2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
GABINETE DA MINISTRA, 20 DE ABRIL:
Nomeia os membros da Comissão de Verificação Técnica que
funcionam junto de cada administração regional de saúde, no
âmbito dos poderes de vistoria e inspecção das unidades de saú-
de privadas de medicina física, de reabilitação, de diagnóstico,
terapêutica e prevenção e de reinserção familiar e sócio-profissi-
onal.

DESPACHO N.º 8299/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
GABINETE DA MINISTRA, 20 DE ABRIL:

Determina a alteração do n.º 1 do despacho n.º 17 382/2000
(2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 196,
de 25 de Agosto de 2000, que estabelece a constituição da co-
missão de assessoria técnica para a assistência médica no estran-
geiro, a que se refere o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 177/92, de
13 de Agosto.

DESPACHO N.º 8835/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
GABINETE DA MINISTRA, 27 DE ABRIL:
Aprova, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 217/99, de 15 de Junho,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 534/99, de 11 de De-
zembro, que estabelece o regime jurídico do licenciamento e
fiscalização dos laboratórios de análises clínicas, o Manual de
Boas Práticas Laboratoriais.

DESPACHO N.º 8836/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
GABINETE DA MINISTRA, 27 DE ABRIL:
Estabelece quais os equipamentos mínimos que devem existir
nos laboratórios de análises clínicas.

DESPACHO N.º 8837/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
GABINETE DA MINISTRA, 27 DE ABRIL:
Aprova as condições dos acordos a estabelecer a titulo excepcio-
nal com laboratórios estrangeiros.

DESPACHO N.º 8838/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
GABINETE DA MINISTRA, 27 DE ABRIL:
Define as habilitações para efectuar colheitas de produtos bioló-
gicos, nos termos do o artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 217/99, de
15 de Julho, com a redacção introduzida pelo artigo 1.º do De-
creto-Lei n.º 534/99, de 11 de Dezembro.

DESPACHO N.º 8839/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, 27 DE ABRIL:
Aprovar a nova tabela e fixa novos preços para as unidades tera-
pêuticas de sangue a facturar pelo Instituto Português do Sangue.

MAIO 2001

1ª SÉRIE

DECRETO REGULAMENTAR N.º 5/2001 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
DA SOLIDARIEDADE, DE 3 DE MAIO:
Regulamenta a composição, a competência e o funcionamento
da Comissão Nacional de Revisão da Lista das Doenças Profissi-
onais.

PORTARIA N.º 448/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 3 DE MAIO:
Aprova o Regulamento do Hospital de Santa Maria.

DECRETO REGULAMENTAR N.º 6/2001, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE, DE 5 DE MAIO:
Aprova a lista de doenças profissionais.

PORTARIA N.º 471/2001, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚDE
E DA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 10 DE
MAIO:
Altera o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Santarém,
serviços de âmbito regional.

DECRETO-LEI N.º 157/2001, DO MINISTÉRIO DA REFORMA DO ESTA-
DO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 11 DE MAIO:
Altera o Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, que estabelece
o regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da
Administração Pública.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 42/2001, DE 12 DE
MAIO:
Constitui e define as competências do grupo de trabalho para a
elaboração dos planos de prevenção de riscos profissionais e
combate à sinistralidade, no âmbito do Acordo sobre Condições
de Trabalho, Higiene e Segurança no Trabalho e Combate à
Sinistralidade, celebrado, em 9 de Fevereiro de 2001.
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PORTARIA N.º 497/2001, DOS MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚDE
E DA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 14 DE
MAIO:
Altera o quadro de pessoal do Centro Regional de Alcoologia de
Lisboa, aprovado pela Portaria n.º 490/93, de 8 de Maio.

ACÓRDÃO N.º 1/2001, DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE 15 DE
MAIO:
Os contratos verbais celebrados entre Arsenal do Alfeite e os
médicos ao seu serviço no domínio da vigência do Decreto-Lei
n.º 33/80, de 13 de Agosto, revestem a natureza de contratos de
trabalho sujeitos ao Regime Jurídico do Contrato Individual de
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 49 408, de 24 de No-
vembro de 1969, e não de contratos administrativos de provi-
mento, se estiverem verificados os requisitos do contrato de tra-
balho, designadamente a subordinação jurídica. A tal não faz
obstáculo a declaração da inconstitucionalidade com força obri-
gatória geral daquele Decreto-Lei n.º 33/80, pelo Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 15/88, de 14 de Janeiro, publicado
no Diário da República, 1.ª série, de 3 de Fevereiro de 1988,
uma vez que nele se faz ressalva dos efeitos jurídicos produzi-
dos pelas normas declaradas inconstitucionais.

DECRETO-LEI N.º 158/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 18 DE
MAIO:
Equipara, para efeitos de suplemento mensal por despesas de
representação, os cargos de administração hospitalar, constan-
tes na tabela II anexa ao Decreto-Lei n.º 101/80, de 8 de Maio,
aos cargos dirigentes da Administração Pública.

PORTARIA N.º 510/2001, DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DA SAÚDE,
DE 19 DE MAIO:
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de Évora.

LEI N.º 8/2001, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, DE 21 DE MAIO:
Autoriza o Governo a legislar no sentido de alterar o estatuto da
associação pública denominada por Ordem dos Farmacêuticos.

PORTARIA N.º 540/2001, MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 28 DE MAIO:
Estabelece procedimentos no âmbito do consumo de estupefa-
cientes e substâncias psicotrópicas, na aplicação da Lei n.º 30/
2000, de 29 de Novembro.

LEI N.º 12/2001, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, DE 29 DE MAIO:
Contracepção de emergência.

PORTARIA N.º 542/2001, MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 30 DE MAIO:
Altera a Portaria n.º 163-A/2001, de 6 de Março, que estabele-
ceu os preços a pagar aos estabelecimentos de saúde abrangidos
pelo Programa para a Promoção do Acesso e pelo Programa Es-
pecífico para a Promoção do Acesso em Oncologia.

PORTARIA N.º 543/2001, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 30 DE MAIO:
Altera a Portaria n.º 743/93, de 16 de Agosto, com a redacção
dada pela Portaria n.º 706/95, de 3 de Julho (aprova os grupos e
subgrupos fármaco-terapêuticos que integram os escalões de
comparticipação do Estado no preço dos medicamentos). Revo-
ga a Portaria n.º 982/99, de 30 de Outubro.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 39/2001, DE 31 DE
MAIO:
Eleição do presidente da Comissão Nacional de Protecção de
Dados.

DECRETO-LEI N.º 173/200, DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, DE 31 DE
MAIO:
Estabelece condições especiais de protecção social para os
subscritores da Caixa Geral de Aposentações que sofram de
paramiloidose familiar, de doença do foro oncológico ou de
esclerose múltipla.

DECRETO-LEI N.º 174/2001, DO MINISTÉRIO DA REFORMA DO ESTA-
DO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 31 DE MAIO:
Alarga o crédito anual concedido para autoformação aos funcio-
nários e agentes da Administração Pública, estabelecido pelo De-
creto-Lei n.º 50/98, de 11 de Março.

2.ª SÉRIE

DESPACHO N.º 9396/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE
4 DE MAIO:
Define os tipos de projectos a apoiar por zonas geográficas, a
intensidade do incentivo a atribuir a cada tipo de projecto e os

critérios que vão presidir à selecção dos mesmos, no âmbito do
Decreto Lei n.º 15/2001, de 27 de Janeiro que criou o regime de
incentivos previsto no Eixo Prioritário III do Programa
Operacional Saúde, também designado por Saúde XXI, na me-
dida n.º 3.1 que se destina a apoiar a criação e desenvolvimento
das unidades prestadoras de cuidados de saúde, por forma a
complementar o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço de Pre-
venção e Tratamento da Toxicodependência.

DESPACHO N.º 9630/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE
8 DE MAIO:
Determina que os delegados de informação médica no exercício
da sua actividade profissional e desde que devidamente identifi-
cados têm direito de acesso às instalações dos hospitais e cen-
tros de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde.

DESPACHO N.º 10 123/2001 (2.ª SÉRIE), DO GABINETE DA MINISTRA
DA SAÚDE, DE 15 DE MAIO:
Determina a constituição de uma comissão, que procederá à
elaboração de um estudo onde se identifiquem zonas de insufi-
ciência ou carência na prestação dos serviços de saúde da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve.

DESPACHO (EXTRACTO) N.º 10 429/2001 (2.ª SÉRIE), DA SECRETARIA
GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 18 DE MAIO:
Designa os representantes do conselho consultivo da Comissão
Nacional de Luta Contra a Sida.

DESPACHO CONJUNTO N.º 440/2001, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DE MINISTROS E MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DO TRABALHO E DA SOLIDA-
RIEDADE, DE 18 DE MAIO:
Determina a afectação de resultados da Santa Casa da Misericór-
dia ao Projecto Vida.

DESPACHO N.º 11073, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE, DE 25
DE MAIO:
Cria o grupo de trabalho para as tecnologias de saúde, designa-
do por grupo de trabalho, que procederá à revisão e actualização
da carta de equipamentos de saúde dos estabelecimentos hospi-
talares e outras instituições do SNS, no sentido de se obter um
conhecimento detalhado do parque de equipamento instalado,
sua distribuição geográfica, indicadores de utilização e graus de
eficiência.

DESPACHO N.º 11457/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE,
DE 30 DE MAIO:
Altera a redacção do n.º 5.º da Portaria n.º 380/2001, de 11 de
Abril, que aprova o Regulamento do Regime de Incentivos à
Criação e Adaptação de Unidades de Prestação de Cuidados de
Saúde da responsabilidade de empresas e cooperativas.

DESPACHO N.º 11458/2001, DO GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE,
DE 30 DE MAIO:
Formaliza a constituição e nomeia os elementos que compõe a
Comissão Técnica de Nacional (CTN), criada ao abrigo do De-
creto-Lei n.º 500/99, de 19 de Novembro, que aprova o regime
jurídico do licenciamento e de fiscalização do exercício das acti-
vidades desenvolvidas pelas unidades de saúde privadas de me-
dicina física, de reabilitação, de diagnóstico, terapêutica e pre-
venção e de reinserção familiar e sócio-profissional.

PORTARIA N.º 992/2001 (2.ª SÉRIE), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE
30 DE MAIO:
Homologa o Regulamento da Comissão Concelhia de Saúde de
Alpiarça.

nortemédico
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"Para os devidos efeitos dá-se conhecimento do Despacho de
Sua Excelência o Ministro da Saúde, de 20 de Setembro de 2001,
que a seguir se transcreve:

Assunto: Pessoal Médico
Participação em acção de formação
1. Têm chegado ao conhecimento do Ministério da Saúde do-
cumentos publicitários divulgados por agências de viagens ou
organizadores "ad-hoc" que anunciam a realização de Jornadas
Clínicas Internacionais com a menção de que "a dispensa de
serviço aos participantes se rege pelo Despacho 23/87 de 9/1/
88 e será dada pelos respectivos Directores de Serviço". Já terão
tido lugar as Jornadas Luso-Panamericanas e são agora anunci-
adas as "I Jornadas Luso-Chilenas de Medicina Interna. Interface
com a Medicina Familiar", a realizar em Santiago do Chile, de
15 a 18 de Outubro e as "Jornadas Intercontinentais. Updates
de Grandes Patologias", a realizar na Índia de 23 de Outubro a
2 de Novembro.
2. A realização destas iniciativas, apesar do seu elevado interes-
se turístico, não preenche os requisitos legalmente estabeleci-
dos para a concessão da comissão gratuita de serviço prevista
no Despacho n.º 23/87, de 25 de Novembro de 1987, publica-
do no Diário da República, n.º 7. 2ª série, de 9 de Janeiro de
1988, por não satisfazerem as condições ali requeridas quanto
ao interesse para o serviço, a relação directa com as funções
exercidas pelos interessados, ao aumento de encargos e ao adi-
amento de actividades programadas de prestação de cuidados
de saúde a utentes. Além disso, não observam o disposto no
Decreto-Lei n.º 100/94, de 19 de Abril, na redacção dada pelo
Decreto-Lei 48/99, de 16 de Fevereiro, dado que não são mani-
festações de carácter exclusivamente científico (n.º 1 do art.º
10º), não é possível identificar com rigor a duração da compo-
nente formativa do evento (n.º 2 do mesmo artigo) e a escolha
dos locais bem como o programa social complementar não dão
garantia de respeitar os "critérios adequados do ponto de vista
profissional e logístico" e os "níveis de hospitalidade e custos
financeiros de montante equilibrado" (n.º 4 do art. 10º).
3. A lei reconhece que as relações entre a indústria farmacêutica
e os técnicos habilitados a prescreverem e a dispensarem medi-
camentos são úteis do ponto de vista formativo devendo ser
reguladas de forma clara e transparente. Nesse sentido, o DL n.º
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48/99 de 16 de Fevereiro veio adaptar o anterior diploma
regulador destas relações (DL n.º 100/94, de 19 de Abril)
ao espírito da directiva da UE n.º 92/28/CEE, de 31 de
Março, no que respeita à clarificação da regra de proibição
geral de concessão directa ou indirecta de benefícios,
pecuniários ou em espécie, às pessoas habilitadas a pres-
crever e a dispensar medicamentos, bem como à definição
dos casos em que, no âmbito da promoção de medica-
mentos, podem ser suportados custos de acolhimento, em
virtude de mais valia científica ou formativa inerente à ac-
ção de promoção. A lei define como "custos de acolhi-
mento" a inscrição, deslocação e estada em manifestações
de carácter exclusivamente científico e ainda em acções
de promoção de medicamentos com os requisites atrás
referidos.
4. Se são reconhecidos as vantagens directas deste proces-
so formativo são pouco conhecidos os seus custos indi-
rectos para o SNS. Os principais alvos das acções de pro-
moção do tipo das atrás indicadas não directamente pro-
movidas pela indústria nem por serviços do ministério,
têm sido até agora os médicos do SNS que exercem Medi-
cina Familiar. Uma participação de uma centena destes
profissionais durante uma semana pode significar a não
realização de 20000 consultas personalizadas. A sua subs-
tituição por consultas de recurso quando o profissional
não pode avisar pessoalmente todos os pacientes da sua
ausência representa uma sobrecarga para Centros de Saú-
de, um esforço adicional para o paciente que por vezes
espera à porta do Centro de Saúde desde horas matutinas
por uma consulta de recurso, com repercussões evitáveis
em prescrição adicional de medicamentos e meios com-
plementares.
5. Não é possível tolerar estas práticas que desprestigiam
os dirigentes que, por rotina autorizam acriticamente a
dispensa de serviço degradam a qualidade de cuidados e a
imagem dos Serviços de Saúde que claudicam perante os
cidadãos com consulta ou intervenção marcada e não rea-
lizada e sobretudo desprestigiam Portugal e os seus servi-
ços de saúde sempre que em reuniões internacionais com-
parece um contigente desproporcionado de profissionais
portugueses.
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Considerando que o artigo 8º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 73/90,
de 6 de Março, e o artigo 63º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 437/91,
de 8 de Novembro, reconhecem ao pessoal das carreiras médi-
cas e de enfermagem, com relação jurídica de emprego público,
a exercer funções em instituições e serviços do SNS, o direito de
frequentar acções de formação profissional, sendo-lhes permiti-
da, com esse fim, a utilização de comissões gratuitas de serviço,
em termos a determinar por Despacho do Ministro da Saúde ou
do órgão máximo de gestão do estabelecimento ou serviço;
Considerando que os Despachos Ministeriais números 18/85,
de 30 de Agosto, 33/86, de 13 de Agosto, 23/87, de 25 de No-
vembro e 34/89, de 30 de Novembro, publicados nos D.R. II
Série nºs. 210, de 12-9-85, 205, de 6-9-86, 7, de 9-1-88 e 4, de
5-1-90, respectivamente, se encontram ultrapassados na sua vida
útil, criam uma excepcionalidade exorbitante em relação à ge-
neralidade da Função Pública e potenciam conflitos entre o exer-
cício do direito à formação e o normal funcionamento dos servi-
ços;
Considerando que ao prosseguir na promoção coerente e
assertiva de boas práticas de utilização das comissões gratuitas
de serviço para formação, quer ela seja custeada ou não pelas
entidades referidas no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 100/91, de
19 de Abril, com a redacção que lhe foi introduzida pelo artigo
1º do Decreto-Lei n.º 48/99, de 16 de Fevereiro, deve ser tida
em conta a relevância do evento, o seu carácter exclusivamente
científico, a sua duração, o local de realização, bem como os
respectivos custos;
Considerando que o artigo 9º-A do Decreto-Lei n.º 100/94, de
19 de Abril, aditado àquele diploma pelo artigo 2º do Decreto-
Lei n.º 48/99, de 16 de Fevereiro, veio estabelecer que o Minis-
tro da Saúde, em consonância com as regras disciplinadoras do
relacionamento entre a indústria farmacêutica os técnicos habi-
litados a prescreverem medicamentos, deve definir, por despa-
cho, as condições de participação dos profissionais do Serviço
Nacional de Saúde em eventos científicos custeados por aquela
indústria, determino o seguinte:

PRO P O STA D O  MINISTRO  DA SAÚDE VISAND O  A REDUÇÃ O  DAS CO MISS ÕES GRATUITAS DE SERVIÇ O
PARA FO RMAÇÃ O  MÉDICA

das Sub-regiões de Saúde, os Directores dos Centros de
Saúde e os conselhos de administração dos Hospitais de-
vem analisar cada pedido de dispensa de serviço ou de
comissão gratuita de serviço para formação, tendo em conta
o disposto designadamente no n.º 2 e al. c) do n.º 4, no
Despacho n.º 23/87, de 25 de Novembro de 1987.
b) O disposto nos artigos 9º e 10º do Decreto-Lei n.º 100/
91. de 19 de Abril na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
48/99, de 16 de Fevereiro, rigorosamente observado
designadamente que concerne a prémios, ofertas e supor-
tes de custos de acolhimento de pessoas habilitadas a pres-
crever ou a dispensar medicamentos.
c) A violação destas regras constitui contra-ordenação pu-
nível nos termos do artigo 14º deste diploma e constitu-
em os seus autores em responsabilidade disciplinar e cri-
minal (n.º 3 do mesmo artigo)."

1. O pessoal com relação jurídica de emprego público, a
exercer funções em instituições ou serviços do SNS pode,
mediante autorização prévia dos dirigentes máximos da-
queles organismos, utilizar os créditos previstos no n.º 2
do artigo 24 do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de Março,
com a redacção que lhe foi introduzida pelo artigo 1º, do
Decreto-Lei n.º 174/2001. de 31 de Maio, em regime de
comissão gratuita de serviço, para participar em cursos,
seminários, encontros, jornadas ou outras acções de for-
mação de idêntica natureza, realizados no Pais ou no Es-
trangeiro.
2. No caso de pessoal das carreiras médicas e de enferma-
gem, o crédito previsto no número anterior pode ser ul-
trapassado até ao limite das 105 horas, por ano civil, ou
da carga horária prevista para a acção de formação que o
funcionário pretende frequentar, quando se trate de ac-
ções com relevância directa nas respectivas áreas funcio-
nais, a apreciar pelo dirigente máximo do serviço.
3. As autorizações referidas nos números anteriores só,
devem ser concedidas, desde que:
a) Fique garantido o normal funcionamento dos serviços,
sem qualquer aumento de encargos;
b) Fique garantido pelos interessados a prestação de ser-
viços individualmente marcados aos utentes ou popula-
ções assistidas, mediante, antecipação ou adiamento, cli-
nicamente justificado, de qualquer acção já programada.
4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os
pedidos de comissão gratuita de serviço para participação
de pessoal das carreiras médicas e de enfermagem em ac-
ções de formação, cujos custos sejam total ou parcialmen-
te e directa ou indirectamente suportados pelas entidades
referidas no n.º 1 do artigo 9º-A do Decreto-Lei n.º 100/
94, de 11 de Abril, devem ser requeridos pelos interessa-
dos com a antecedência mínima de 30 dias em relação ao
evento, e submetidos, dentro dos 10 dias seguintes, pelos
dirigentes máximos dos serviços, a parecer do Director-
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6. Acresce que a própria indústria Farmacêutica se queixa da
pressão de alguns profissionais, solicitando a cobertura forçada
dos encargos com deslocações injustificáveis e não enquadráveis
nos requisitos da lei, o que representará uma violação flagrante
no disposto n.º 4 do art.º 9º do DL n. 48/99, de 16 de Fevereiro,
que determina: "(...) é proibido às pessoas habilitadas a prescre-
ver e a dispensar medicamentos pedir ou aceitar, directa ou in-
directamente, prémios, ofertas e outros benefícios pecuniários
ou em espécie por parte do titular da autorização de introdução
no mercado e da empresa responsável pela promoção do medi-
camento ainda que os mesmos sejam recebidos no estrangeiro
ou ao abrigo da legislação estrangeira".
7. Certamente nada impedirá que os interessados em participar
nestes programas o façam a expensas próprias e no seu período
normal de férias.
Nestes termos lembra-se que:
a) Os conselhos de administração das ARS, os coordenadores
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Geral de Saúde, que devolverá o processo no caso de
incumprimento daquele prazo.
5. Os pedidos referidos no n.º 4 deste despacho devem ser re-
metidos à DGS acompanhados, obrigatoriamente, dos seguin-
tes elementos, confirmados pelo dirigente máximo do serviço,
devidamente identificado:
a) Entidade promotora da acção de formação e objectivos desta:
b) Data, local, duração e custo unitário da acção de formação,
nomeadamente, encargos com a inscrição, alojamento e trans-
portes, se for caso disso;
c) Justificação do interesse extraordinário para o serviço que
advém da frequência da acção de formação;
d) Informação sobre se a ausência do funcionário vai ou não
acarretar despesas extraordinárias ou pôr em causa o normal
funcionamento do serviço, designadamente com adiamento de
acções já programadas em relação às populações assistidas;
e) Indicação do número de dias que, durante o ano civil respec-
tivo, o funcionário já gozou em comissão gratuita de serviço ou
crédito para autoformação;
f) Indicação do financiamento ou co-financiamento oferecidos
ao participante pela indústria farmacêutica, com especificação
do nome do laboratório ou firma e montante estimado dos en-
cargos cobertos.
6. As comissões gratuitas de serviço não dão lugar ao pagamen-
to de ajudas de custo, abonos para transportes ou quaisquer
outros encargos por parte dos respectivos serviços.
7. O pessoal referido no n.º 1 pode, não obstante o disposto no
número anterior, beneficiar, mediante despacho do Director-
Geral de Saúde, dos abonos de ajudas de custas e transporte
devidos nos casos de deslocações por motivo de serviço públi-
co, quando a respectiva participação envolva a apresentação de
comunicação aceite pela comissão científica do encontro e o
evento for reconhecido de interesse científico relevante, com
dedução obrigatória do co-financiamento privado que lhe for
eventualmente facultado.
8. Os encargos referidos no número anterior são processados e

autorizados, de acordo com as disposições legais em vi-
gor, pelas entidades competentes das instituições ou ser-
viços do SNS onde aquele pessoal exerce funções.
9. Para efeitos do disposto no n.º. 7 os dirigentes máximos
dos serviços devem enviar à Direcção-Geral de Saúde, den-
tro do prazo previsto no n.º. 4, os pedidos de abonos ali
referidos, devidamente informados e acompanhados de
cópia ou resumo da comunicação a apresentar.
10. A Direcção-Geral de Saúde recolhe e organiza, solici-
tando colaboração às Ordens dos Médicos, dos Enfermei-
ros e dos Farmacêuticos, os indicadores necessários à clas-
sificação dos eventos susceptíveis de virem a ser conside-
rados de interesse científico relevante.
11. As entidades competentes para autorizarem a inscri-
ção em congressos, seminários, colóquios ou outras inici-
ativas semelhantes de pessoal referido no n.º. 1 devem
enviar mensalmente à ARS respectiva e à Direcção-Geral
de Saúde a lista nominativa das autorizações concedidas,
dos respectivos eventos e entidades financiadoras, sejam
aqueles eventos realizados no Pais ou no estrangeiro.
12. No prazo de 10 dias, a contar do termo das acções de
formação cujos trabalhos tenham duração superior a 5 dias,
deverão os participantes apresentar ao responsável do ser-
viço o respectivo relatório sucinto sobre os trabalhos em
que participaram.
13. O regime estabelecido no presente despacho não se
aplica às acções de formação cuja participação seja da ini-
ciativa dos serviços e que visem predominantemente o
interesse dos mesmos.
14. As competências atribuídas ao Director-Geral de Saú-
de pelo presente despacho podem ser delegadas nos pre-
sidentes dos conselhos de administração das ARS.
15. O presente despacho revoga os Despachos Ministeri-
ais nºs. 23/87, de 25 de Novembro, e 34/89, de 30 de
Novembro, publicados nos D.R. série II, nºs. 7, de 9-1-88
e 4, 5-1-90 respectivamente.

O  MINISTRO  DA SAÚDE E O  "ABSENTISM O " N O  H O SPITAL DE S. J O Ã O
Nota de Imprensa do CRNOM emitida em 26/09/2001 a propósito das declarações do Senhor Ministro da Saúde sobre o absentismo
dos profissionais de saúde do Hospital de S. João.

1 - Segundo notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação
social o Senhor Ministro da Saúde, numa recente visita ao Hos-
pital de S. João, mostrou-se preocupado com a existência de
elevado absentismo dos profissionais daquele Hospital e terá
afirmado que "alguns dão parte de doente para irem trabalhar
no privado". Terá afirmado ainda não perceber o acréscimo de
pagamento em horas extraordinárias para os profissionais de
enfermagem. Apesar de tudo isto o Hospital de S. João, segun-
do dados do Ministério da Saúde é dos mais produtivos, se com-
parado com hospitais de dimensões semelhantes, conforme afir-
mou o próprio Presidente do Conselho de Administração da-
quele Hospital.
2 - As noticias em causa vem confirmar aquilo que este Conse-
lho Regional já sabia do Senhor Ministro da Saúde e que o pró-
prio fez questão de afirmar numa das suas múltiplas entrevistas:

que não tem tempo para conhecer os Hospitais, que se os
conhecesse não seria Ministro e ainda que é a última pes-
soa a poder responder se as horas extraordinárias para mé-
dicos e enfermeiros se justificam ou não.
3 - O Conselho Regional saúda vivamente o esforço de
aprendizagem do Senhor Ministro da Saúde, ao ter reali-
zado a visita ao Hospital de S. João, e aproveita a oportu-
nidade para lhe explicar, de forma acessível, que o paga-
mento de horas extraordinárias decorre da necessidade de
médicos e enfermeiros realizarem trabalho extraordinário
pelo simples factos dos quadros médicos e de enferma-
gem serem exíguos e não se encontrarem preenchidos ape-
sar de haver médicos e enfermeiros em risco de
despedimento do Serviço Nacional de Saúde, conforme
recentemente se comprovou.
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1 - Como é conhecimento público o Senhor Ministro da Saúde
proibiu, no dia 21 de Setembro, a deslocação de médicos a um
congresso organizado sob o patrocínio científico da Ordem dos
Médicos de Portugal, do Ministério da Saúde do Chile, do De-
partamento de Medicina da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Católica do Chile e da Sociedade Médica de Santiago do
Chile e bem exemplificativo do tradicional empenhamento da
Igreja Católica na área da Medicina e da Saúde.
2 - Ainda que esta medida possa ser inserida numa sucessão de
atitudes do actual Ministro da Saúde (recusa de pagamento de
horas extraordinárias e insinuações sobre o absentismo dos pro-
fissionais de saúde) a sua natureza, avulsa e unilateral, exige
uma reflexão sobre o seu verdadeiro objectivo. Este CR sabia já
que o Senhor Ministro não seria ministro se conhecesse os hos-
pitais. Este CR sabia já que o Senhor Ministro não sabe porque
é necessário o pagamento de horas extraordinárias. Este CR sa-
bia já que o Senhor Ministro não conhece as administrações
dele dependentes. Este CR sabia já que o Senhor Ministro não
sabia quais eram as suas prioridades para o ano 2002. Tudo isto
porque o próprio o afirmou em entrevista ao Diário de Notícias.
Mas afinal estávamos enganados. Afinal, o Senhor Ministro sem-
pre tem uma prioridade: começar a acabar com a formação
médica. Não é por acaso que o Senhor Ministro toma aquela
decisão três dias antes de entregar ao Presidente do CNE da OM
uma proposta de despacho visando reduzir de 15 para 5 dias o
período de duração das comissões gratuitas de serviço destina-
das à formação dos profissionais de saúde e fazendo depender a
concessão das mesmas de despacho do Director Geral de Saúde
ou do Ministro. Estamos, pois, perante uma encenação mediática
destinada a facilitar aquela medida que revela, ainda, desconfi-
ança e desprezo pelos directores de serviço e órgãos de admi-
nistração das unidades de saúde.
3 - Neste contexto importa que os profissionais de saúde mais
afectados (médicos e enfermeiros) e suas organizações repre-
sentativas assumam atitudes concertadas contra medidas que

4 - Continuando a contribuir para o esforço de aprendizagem
do Senhor Ministro da Saúde, o CRN explica-lhe ainda que o
absentismo laboral por ser justificado por meios fraudulentos
ou não. No segundo caso é justificado pelo regime legal de fal-
tas e licenças previsto para os funcionários da administração
pública. No primeiro caso as declarações do Senhor Ministro
prefiguram a insinuação que os atestados complacência são uma
forma de justificação do absentismo no Hospital de S. João e,
até, uma falta de confiança na capacidade e competências do
respectivo Conselho de Administração que, neste contexto, não
pode deixar de merecer a total solidariedade deste CR.
5 - A este propósito este CR lembra ao Senhor Ministro, até para
que ele possa conhecer melhor os hospitais, que é cientifica-
mente indiscutível a maior morbilidade dos profissionais de saú-
de (designadamente médicos e enfermeiros) se comparada com
a de outros grupos profissionais, devido às diversas situações de
risco a que estão expostos. Seria a este título curioso saber-se se
o Senhor Ministro irá destruir, pedagogicamente, materiais ou

A PRO P Ó SITO  DA DECISÃ O  D O  MINISTRO  DA SAÚDE PRO IBIND O  A FREQ UÊNCIA DE ACÇ ÕES DE FO R-
MAÇÃ O  MÉDICA.
Conferência de Imprensa do CRNOM de 28/09/2001.

instalações que, pela sua degradação, contribuem decisi-
vamente para o absentismo por doença dos profissionais.
6 - O CRN solicita ainda publicamente ao Senhor Minis-
tro da Saúde que identifique clara e individualmente jun-
to da Ordem dos Médicos os médicos do Hospital de S.
João na situação de ilegalidade que motivou a declaração
acima citada. Exige ainda este CR que o Senhor Ministro
da Saúde identifique junto da Ordem dos Médicos os mé-
dicos responsáveis pela emissão de atestados de compla-
cência aos profissionais do Hospital de S. João a que se
Senhor Ministro da Saúde se quis referir. O CRN sublinha
naturalmente que se tal não vier a acontecer estamos ape-
nas perante uma tirada infeliz, genericamente insultuosa
para todos os profissionais do Hospital de S. João que ape-
nas deslustra quem a profere mas que prenuncia o regres-
so da cruzada anti-profissionais de saúde que os médicos
conhecem particularmente bem de tempos idos.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

ameaçam destruir a respectiva formação contínua. No que
aos médicos diz respeito importa especialmente uma uni-
ficação de posições e de atitudes por parte da Ordem dos
Médicos e dos dois Sindicatos Médicos. No âmbito inter-
no da Ordem dos Médicos, este CR tudo fará para obter
este objectivo e expressa publicamente que recusa
liminarmente a proposta do Senhor Ministro. Neste con-
texto, o CRN solicitou hoje ao Presidente da Ordem dos
Médicos a convocatória, com carácter de urgência, de uma
reunião extraordinária do CNE , único órgão deliberativo
nacional da Ordem dos Médicos.
4 - Dada gravidade das posições assumidas pelo Ministro
da Saúde, que envolvem médicos inscritos na SRN da
Ordem dos Médicos, o CRN irá solicitar um pedido de
audiência ao representante diplomático da República do
Chile na cidade do Porto, no sentido de salvaguardar as
boas relações dos médicos portugueses com os médicos
chilenos, agora comprometidas pela decisão do Senhor
Ministro da Saúde.
5 - O CRN expressa contudo a esperança que o Senhor
Ministro ainda seja capaz de inverter o seu estilo de actu-
ação quanto mais não seja para que deixe de ser conside-
rado o pior ministro da Governo, conforme revela uma
sondagem hoje publicada e bem demonstrativa que os por-
tugueses estão bem atentos aos políticos que os gover-
nam. O CRN tem contudo a certeza que, dada a conheci-
da capacidade de concertação do Senhor Primeiro Minis-
tro, este não deixará de ter a intervenção adequada para
que a cordialidade e cooperação institucionais que carac-
terizaram as relações da Ordem dos Médicos com as ex-
ministras Maria de Belém Roseira e Manuela Arcanjo, se
não transformem em relações de afrontamento motivadas
por um novo Ministro, ainda que em fase de aprendiza-
gem.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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PRO IBIÇÃ O  DA FREQ UÊNCIA DE CO NGRESS O S MÉDICO S PELO  MINISTRO  DA SAÚDE.
Relato da Comissão Organizadora das I Jornadas Luso-Chilenas de Medicina Interna: Interface com a Medicina Familiar (cuja frequên-
cia foi proibida pelo Senhor Ministro da Saúde) da conversa tida com aquele governante e remetida ao CNE da Ordem dos Médicos.

I Jornadas Luso-Chilenas de Medicina Interna: Interface com a
Medicina Familiar
Presidente de Honra: Prof. Polybio Serra e Silva (Professor Cate-
drático da Faculdade de Medicina de Coimbra, Portugal); Presi-
dentes: Prof. Pedro Paulo Marin (Jefe del Programa de Geriatria,
Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina Pontifícia
Universidad Catolica de Chile. Director del Comite Ejecutivo de la
Sociedad Medica de Santiago, Director de la Sociedad Chilena de
Metabolismo Oseo Mineral, Chile); Dr. Jorge Mendes de Morais
(Chefe de Serviço de Medicina Interna, Serviço de Medicina III,
Centro Hospitalar do Funchal, Madeira, Portugal); Secretário-Ge-
ral: Dr. Pedro de Moura Reis (Secretário-Geral de Sociedade Por-
tuguesa de Geriatria e Gerontologia, Secção da Sociedade das Ciên-
cias Médicas de Lisboa, Portugal)
Santiago do Chile, 22, 23 e 24 de Outubro de 2001
Patrocínios Científicos: Ministério de Saúde do Chile, Departa-
mento de Medicina de Faculdade de Medicina: de Universida-
de Católica do Chile, Sociedade Médica de Santiago do Chile e
Ordem dos Médicos de Portugal. Organização: Departamento
de Medicina Interna, Programa de Geriatria de Faculdade de
Medicina Pontifícia de Universidade Católica do Chile.

Ao Conselho Nacional Executivo da Ordem das Médicos,
reunido no Porto a 9 de Outubro 2001.
A Comissão Organizadora Portuguesa das I Jornadas Luso-Chile-
nas de Medicina Interna: Interface com a Medicina Familiar, nas
pessoas do Prof. Doutor Polybio Serra e Silva, seu Presidente de
Honra e Dr. Pedro de Moura Reis, seu Secretário-Geral, foi recebi-
da a 4 de Outubro às 20h00 pelo Ministro de Saúde e dois Assesso-
res, entre os quais Miguel Vieira.
Nessa audiência o Ministro:
- Começou por insistir que o Programa das Jornadas não tinha
"carácter exclusivamente científico", dado que haviam tours turís-
ticos a serem vendidos pelas agências de viagens.
- A Comissão Organizadora retorquiu que as Jornadas decorrem
durante 3 dias, durante os quais o programa como se pode ver pela
sua leitura é exclusivamente científico. Qualquer tour turístico só é
efectuado facultativamente após esses 3 dias de Jornadas.
- O Ministro ripostou com o novo ''impedimento" para serem auto-
rizadas Comissões Gratuitas de Serviço, dadas pelos serviços de-
pendentes do Ministério da Saúde: O LOCAL.

- O local para a organização de congressos médicos, afir-
mou, tem de ser adequado. Santiago do Chile não é adequa-
do.
- Perguntámos porquê?
- Porque é muito longe de Portugal.
- Então, perguntámos: qual ou quais são os locais adequados
para a participação portuguesa em Congressos?
- Respondeu o Ministro da Saúde: O território nacional. Os
médicos que participem em congressos no Continente, Açores
e Madeira. Ai terão todo o meu apoio.
- A Comissão Organizadora: então o Sr. Ministro, da Saúde
impede que os médicos participem em Congressos com cole-
gas do estrangeiro?
- Ministro da Saúde: Não impeço . Mas não permito que
participem em comissão Gratuita de serviço. Só poderão par-
ticipar em férias.
- A Comissão Organizadora: Então o Sr. Ministro da Saúde
pretende criar medidas concentracionárias para a comuni-
dade médica portuguesa e pretende que os médicos portu-
gueses sejam uma comunidade provinciana, dificultando o
seu contacto com o estrangeiro?
- O Ministro da Saúde. "Se os Senhores e todos ou outros
médicos se sentirem lesados, têm o direito de se queixarem à
Ordem dos Médicos e colocar uma acção litigiosa contra o
Ministro da Saúde. Eu por mim estou satisfeito e tranquilo:
tenho a população comigo, que até me beija e abraça na rua,
me aplaude, me telefona, Os jornalistas e a Imprensa estão
comigo, não estão com os médicos!"

Assim, se passou, no essencial, a audiência com o Ministro
da Saúde, aonde a Comissão Organizadora aproveitou para
desmontar a mentira propalada pelo Ministro da Saúde: a
das consultas que ficam por dar durante a ausência dos mé-
dicos em congressos. Ora se estão em congresso ou e por te-
rem licença ou terem férias, e, portanto, nunca teriam con-
sultas para dar! Isto é atirar malevolamente poeira para os
olhos da população, que ignora este facto, e subverter a rela-
ção médico-doente e desonrar os médicos portugueses na pra-
ça pública.

PRO IBIÇÃ O  DE FREQ UÊNCIA DE CO NGRESS O S MÉDICO S PELO  SENH O R MINISTRO  DA SAÚDE E PARE-
CER S O BRE UMA PRO P O STA D O  SENH O R MINISTRO  DA SAÚDE DESTINADA A REDUZIR O  TEMP O  DAS
CO MISS ÕES GRATUITAS DE SERVIÇ O  PARA FO RMAÇÃ O  MÉDICA.
Comunicado do CNE da Ordem dos Médicos de 9/10/2001.

A Ordem dos Médicos tem sido confrontada, nas últimas sema-
nas, com tomadas de posição públicas de S. Ex.ª o Ministro da
Saúde sobre temas importantes para os médicos sem que previ-
amente seja tentada por S. Ex.ª uma real concertação de posi-
ções com estes. Perpassa das afirmações publicadas alguma ar-

rogância e confronto desnecessários, tanto mais que houve
sempre da parte da Ordem dos Médicos disponibilidade
para concertar posições na Reforma necessária da Saúde.
Apesar do natural desconforto que tal situação provoca e
das inúmeras manifestações de desagrado que nos são re
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1 - No Jornal Público de ontem, dia 17 de Outubro, são
reproduzidas as seguintes afirmações do Senhor Ministro da Saú-
de:
a) “é bom que haja mais doentes em listas de espera porque significa
que há mais gente a saber de que sofre a encontrar resposta”;
b) a propósito da sua intenção de acabar a eleição dos directores
clínicos e enfermeiros directores dos Hospitais, acrescentou: “as
eleições tem gerado mecanismos de recompensa do caciquismo
que se traduzem na distribuição de horas extraordinárias”.
2 - Ainda que como vem sendo hábito o Senhor Ministro da
Saúde venha a culpabilizar terceiros pela interpretação errada
das afirmações que produz, não pode este Conselho deixar pas-
sar impunes aquelas tiradas.
3 - Percebe-se assim porque é que o Senhor Ministro é o mais
impopular Ministro do Governo. Graças às suas múltiplas en-
trevistas, os portugueses em geral, e particularmente os doen-
tes, perceberam que este Ministro da Saúde, ao contrário das
suas antecessoras, Maria de Belém Roseira e Manuela Arcanjo,

petidamente transmitidas pelos Colegas não queremos abdicar
de uma postura de cooperação institucional e de relações de
lealdade a que o ordenamento constitucional e a tradição cultu-
ral do País nos obriga.
Queremos continuar a acreditar que não estamos perante uma
tentativa de criar inimigos artificiais para disfarçar as próprias
incapacidades ou impossibilidades. Tal táctica, já tentada por
outros no passado, é inútil a médio e longo prazo e resulta sem-
pre em enormes prejuízos para os Portugueses.
Nesta conformidade, não nos pronunciamos de momento so-
bre os projectos avançados em entrevista ao jornal "Expresso",
aguardando que S. Ex.ª proceda aos mecanismos normais de
consulta enviando-nos os textos que preconiza sobre a suspen-
são de legislação sobre Receita Médica e eleição do Director Clí-
nico.
Todavia foi-nos enviado por S. Ex.ª um projecto de despacho
sobre Formação Médica e um projecto de protocolo relativo a
Formação Médica Contínua. Porque fomos confrontados pela
Comunicação Social – conhecedora dos textos em causa –, emi-
timos publicamente o nosso parecer que nesta mesma data en-
viamos a S. Ex.ª o Ministro da Saúde.
É pois nosso parecer:
- A diminuição dos tempos concedidos para formação para um
terço é de molde a hipotecar gravemente a actualização dos
médicos e outros profissionais, com incidência não despiciente
na qualidade dos cuidados de saúde que os Portugueses ob-
têm.

- O projecto de assinatura de um protocolo envolvendo as Or-
dens dos Médicos e Farmacêuticos e a APIFARMA (Associa-
ção Portuguesa da Indústria Farmacêutica) não é, de igual for-
ma, exequível, pelo que não o assinaremos.

S O LIDARIEDADE D O  CO NSELH O  REGI O NAL D O  N O RTE DA O RDEM D O S MÉDICO S CO M O S D OENTES, O S
DIRECTO RES CLÍNICO S E O S DIRECTO RES DE ENFERMAGEM INSULTAD O S PELO  SENH O R MINISTRO  DA SAÚDE.
Nota de Imprensa do CRNOM emitida em 18/10/2001

Com efeito:
- esquece deliberadamente outros profissionais como se-
jam os Médicos Dentistas, os Enfermeiros, os Técnicos
Superiores de Saúde e os Técnicos de Diagnóstico e  Te-
rapêutica;

- introduz um mecanismo de tutela administrativa sobre
funções estritamente técnicas com resultados previsíveis
como o recente quase incidente diplomático criado a
propósito de um Congresso idóneo previsto para Santi-
ago do Chile;

- promove factores de decisão de natureza económica e
financeira podendo tornar-se um entrave ao progresso e
à introdução atempada de métodos de diagnóstico ou
tratamento úteis.

Não pondo em causa os mecanismos previstos na Lei e
que a Ordem dos Médicos aprova, nem a necessária trans-
parência e criação de mecanismos de combate à corrup-
ção e profilaxia da formação de baixa qualidade ou
desviante, a Ordem dos Médicos convida S. Ex.ª o Senhor
Ministro:
- a introduzir no Dec.-Lei 217/94, de 20-08 (Estatuto Dis-
ciplinar dos Médicos), as alterações que solicitámos a S.
Ex.ª logo após a sua tomada de posse, o que tornaria
mais eficaz e dissuasora a acção disciplinar da Ordem;

- a deslocar-se à Ordem dos Médicos para assinar um pro-
tocolo bilateral em que reconheça, tal como a União
Europeia dos Médicos Especialistas já fez, ser esta a En-
tidade que, em exclusividade, avalia a qualidade das ac-
ções de formação propostas aos Médicos. Decorrerá ne-
cessariamente deste protocolo que só as acções de reco-
nhecida qualidade serão passíveis de ser autorizadas em
termos de concessão de dispensas de serviço.

  O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

se compraz com o crescimento das listas de espera. Dito
de outro modo, o sofrimento de doentes passou a ser um
instrumento de actuação do Senhor Ministro.
4 - Não satisfeito com aquela brilhante estratégia, o Se-
nhor Ministro da Saúde acusa, implicitamente, de corrup-
ção, e explicitamente de caciquismo os directores clínicos
e os directores de enfermagem, insinuando que uns e ou-
tros são eleitos porque trocam o voto de médicos e enfer-
meiros pela garantia de pagamento de horas extraordiná-
rias desnecessárias.
5 - Neste contexto, o CRN expressa publicamente a sua
solidariedade com todos os doentes que venham a ser vi-
timas das tácticas do Senhor Ministro da Saúde e com
todos os directores clínicos e enfermeiros directores dos
Hospitais do território jurisdicional da SRN da Ordem dos
Médicos, a quem, nesta data este comunicado foi também
enviado.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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PRO P O STA D O  SENH O R MINISTRO  DA SAÚDE N O  SENTID O  DE PASSAR A N O MEAR O S DIRECTO RES
CLÍNICO S D O S H O SPITAIS E O S DIRECTO RES TÉCNICO S D O S CENTRO S DE SAÚDE.
Parecer do CRNOM emitido em 19/10/2001

Ex.mo Senhor
Presidente do CNE da Ordem dos Médicos
Em resposta ao pedido do parecer do Senhor Ministro da Saúde
relativo à revogação do Decreto-Lei 135/96 de 13 de Agosto e à
alteração do Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de Maio, que visam
eliminar o método eleitoral como forma de designação dos di-
rectores clínicos hospitalares e dos directores técnicos dos cen-
tros de saúde, informo Vossa Ex.ª que:
1 - O CRN opõe-se à reintrodução do caciquismo político nas
instituições hospitalares ou nos centros de saúde, através da no-
meação dos directores clínicos ou dos elementos da direcção
técnica dos centros de saúde. Em conformidade, opõe-se às al-
terações propostas pelo Senhor Ministro da Saúde.
2 - Aproveita-se esta oportunidade para solicitar a Vossa Ex.ª
que envie formalmente ao Senhor Ministro da Saúde a proposta
de alteração do artigo 24º do Decreto-Lei 157/99 de 10 de Maio,
já apresentada pela Ordem dos Médicas à antecessora de Sua
Excelência e que a seguir se transcreve:
"1- ...
2 - Os elementos da direcção técnica são nomeados por despacho do
Ministro da Saúde, sob proposta do presidente do conselho de admi-
nistração.
3 - O médico a que se refere o número desta artigo é eleito por escru-
tínio secreto por um colégio constituído pelos médicos do quadro de
pessoal do centro de saúde e que nele se encontrem em efectividade
de funções, mediante a apresentação de um programa de acção.

4 - O enfermeiro a que se refere o número 1 deste artigo é eleito
por escrutínio secreto por um colégio constituído pelos enfer-
meiros do quadro de pessoal do centro de saúde e que nele se
encontrem em efectividade de funções, mediante a apresenta-
ção de um programa de acção.
5 - actual n.º 3.
6 - actual n.º 4".
3 - Mais informo Vossa Ex.ª que deste parecer é dado co-
nhecimento a todos os Directores Clínicos e Directores de
Centros de Saúde abrangidos pelo território jurisdicional
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, acom-
panhado do comunicado emitido por este CR, a propósi-
to da afirmação do Senhor Ministro da Saúde segundo a
qual "as eleições tem gerado mecanismos de recompensa
do caciquismo que se traduzem na distribuição de horas
extraordinárias" e que também se anexa.

Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)

CC/ Presidente do Conselho Regional do Centro e Presi-
dente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médi-
cos, Federação Nacional dos Médicos, Sindicato Indepen-
dente dos Médicos, Associação Portuguesa dos Médicos
da Carreira Hospitalar, Associação Portuguesa dos Médi-
cos de Clínica Geral/Medicina Familiar, Associação Portu-
guesa dos Médicos de Saúde Pública.

Os Directores Clínicos reunidos em 23 de Outubro de 2001
com a Direcção da Ordem dos Médicos afirmam:
a) Repudiar as declarações atribuídas ao Senhor Ministro da
Saúde relativas a um pretenso caciquismo personalizado nas
Direcções Clínicas e esperam de Sua Excelência a concretização
das acusações feitas ou uma publica retractação.
b) Entendem que a eleição do Director Clínico foi um avanço
nos métodos de gestão das unidades de saúde pelo que consi-
deram inútil discutir a problemática da eleição ou nomeação

DECLARAÇ ÕES INSULTU O SAS D O  SENH O R MINISTRO  DA SAÚDE RELATIVAMENTE AO S DIRECTO RES CLÍ-
NICO S D O S H O SPITAIS.
Comunicado emitido pelo CNE da Ordem dos Médicos na sequência da reunião de Directores Clínicos realizada em 23/10/2001

das Direcções Clínicas a não ser no âmbito de uma nova lei
de gestão hospitalar, incluindo a definição clara e inequí-
voca das relações hierárquicas nas instituições de saúde.
c) Encontram-se disponíveis para, em conjunto com a Di-
recção da Ordem dos Médicos, participar numa discussão
alargada e substantiva da crise em que se encontra o sec-
tor da saúde.
Pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
O Presidente, J. Germano de Sousa
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde
Excelência,

A Medicina Geral e Familiar está perto de completar a sua mai-
oridade temporal. Com efeito, e após o incremento proporcio-
nado pelo Dec. Lei 310/82, foi possível estender um atendi-
mento médico de novo tipo, caracterizado pela proximidade,
acessibilidade, universalidade e dispersão geográfica de cuida-
dos. E, mesmo estes, se caracterizavam, inovadoramente em
Portugal, por serem transversais, acompanhando o indivíduo
desde a sua concepção até à morte, numa perspectiva de avali-
ação médica em contexto familiar. Para o bem e para o mal os
Centros de Saúde passaram a ser a referência da saúde comuni-
tária e a ter um quadro de pessoal que, embora por vezes defici-
tário, permitiam resposta crescente e positiva, por exemplo, na
Saúde Materno-Infantil, nas Doenças Cardiovasculares, nas Do-
enças Metabólicas, nos Tumores Malignos e nas Doenças Infec-
to-contagiosas, dando sentido a termos como Promoção e Pre-
venção de Saúde.
No actual século XXI ganham sentido tecnocrático termos como
"ganhos em saúde", "produtividade", "humanização", "gestão
empresarial", etc. É neste modernismo que o opúsculo editado
pelo Ministério da Saúde – Gabinete da Secretária de Estado
Adjunta do Ministro da Saúde, sobre o Contributo para as Gran-
des Opções do Plano – Opções Estratégicas para 2002, nos en-
che de orgulho e, simultaneamente, de profunda apreensão. Nes-
te documento são evidentes as seguintes conclusões, considera-
das comparativamente a evolução nas décadas de 1990 a 2000:
1 – Tendo em conta a estabilidade, ou mesmo o decréscimo,
dos efectivos médicos nos Centros de Saúde verificados nesta
década, o Ministério da Saúde constatou que a produção/pro-
dutividade na área dos cuidados primários de saúde é excepci-
onal. De facto as consultas nos Centros de Saúde atingiram, em
2000, o impressionante número de 26 milhões com acréscimo
de 15% em relação a 1990! Nas urgências dos cuidados primá-
rios verificou-se um acréscimo de 63% de consultas de 1990
para 2000, com um total de cerca de 5,5 milhões! O mesmo
quadro de elevada produtividade manifesta-se no aumento ve-
rificado nas consultas de Saúde Materna, Saúde Infantil, de Pla-
neamento Familiar e de consultas de vigilância em utentes com
menos de 12 meses.
2 – Se pretendermos "medir" a qualidade dos actos médicos
praticados não será abusivo considerar o elevado papel desem-
penhado pelos Médicos de Família portugueses na evolução fa-
vorável de índices como a Mortalidade Infantil (de 10,9 para
5,5), da Mortalidade peri-natal (de 12,9 para 6,3), da Taxa de
Mortalidade Materna (de 10,3 para 5,2), do aumento da Espe-
rança de Vida à Nascença (de 73,75 para 75,39) e, até, no im-
portante decréscimo da Taxa de Mortalidade por Doenças do
Aparelho Circulatório (de 440.500 para 303.600, em número
absoluto).
Se os números apresentados pelo Ministério da Saúde são im-
portantes no contexto europeu e internacional ( 12º lugar a ní-
vel mundial de acordo com os critérios técnicos da Organização
Mundial de Saúde ), colocando, nalgumas rubricas, Portugal
em melhor posição do que países com outras responsabilidades

PRO P O STA DE N O MEAÇÃ O  DAS DIRECÇ ÕES TÉCNICAS D O S CENTRO S DE SAÚDE.
Transcrição da Carta Aberta ao Ministro da Saúde elaborada pelo Sindicato Independente dos Médicos em 13/11/2001

e incomparável gasto em orçamento para a saúde, não
poderá ser considerada quebra de humildade que a Medi-
cina Familiar Portuguesa reivindique papel imprescindí-
vel nas melhorias verificadas. E , nessa conformidade, de-
sejem do Senhor Ministro da Saúde um tratamento con-
dizente com tal esforço. É nesta desproporção entre o es-
forço realizado e o reconhecimento público do mesmo
que a nossa apreensão se manifesta e agudiza, atendendo
às medidas propostas para os Médicos de Família.
Tem V. Ex.ª a oportunidade de premiar toda uma geração
de Médicos de Família que tudo investiram numa nova
Carreira Médica e que, com o seu trabalho e esforço con-
tinuado em condições difíceis, revelam padrões de pro-
dutividade acima de qualquer suspeita.
Infelizmente parece-nos que V. Ex.ª pretende optar por
castigar quem sempre lutou de forma abnegada pela Saú-
de dos Portugueses. E é esse o motivo da nossa profunda
apreensão e indignação. Vejamos:
1 – Propõe V. Ex.ª, com o argumento falso de interferência
na gestão, acabar, sem ter começado, com a eleição do
Director Clínico nos Centros de Saúde. Para o SIM trata-
se de uma inaceitável alteração do sentido negocial do Dec.
Lei 157/99. Com efeito, a Senhora Ministra Maria de Be-
lém, ao iniciar a discussão sindical do referido documen-
to, propunha a eleição do Director do Centro de Saúde.
Em versão posterior, e não podendo a Senhora Ministra
continuar a propor a eleição da Direcção, o SIM introduz
nas negociações a figura de Director Clínico, consideran-
do de extrema importância o estabelecer de uma hierar-
quia técnica inexistente nos Centros de Saúde, acrescido
do cuidado de o Director Clínico eleito não ter funções
executivas no Conselho de Administração. Deste modo,
não entendemos a proposta de alteração da eleição do Di-
rector Clínico dos Centros de Saúde para uma figura de
nomeação.
2 – Determinou V. Ex.ª, com um parecer "técnico-jurídi-
co", alterar uma negociação sindical consubstanciada num
Acordo entre o SIM e o Governo Português, presidido
pelo mesmo Primeiro Ministro que preside a V. Ex.ª. Com
efeito, o negociado pagamento do 13º e 14º meses do sub-
sídio adicional da Carreira Médica de Clínica Geral pre-
tende cumprir a Lei relativamente aos Médicos de Família
que optaram por esta Carreira com legislação específica –
o Dec. Lei 310/82. Só por má fé é que V. Ex.ª pode invocar
um Decreto de Lei genérico da Função Pública ( Dec. Lei
496/80 ). V. Ex.ª, como jurista, sabe muito bem que um
decreto genérico não anula um decreto específico, tanto
mais que este é posterior.
3 – Determinou V. Ex.ª, em Despacho Ministerial, alterar
o consignado num Decreto Lei. Com efeito, os acréscimos
normativos individuais e institucionais propostos para a
interpretação do Dec. Lei 92/2001 vão manter a injustiça
de pagamento diferente para trabalho igual, prejudicando
os Médicos de Família que, em horário de 35 horas, fa-
zem urgências nos Centros de Saúde. Estas alterações pro-
postas são tanto mais injustas quanto os médicos indivi-
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dualmente não poderem ser castigados por as direcções dos
Centros de Saúde não cumprirem os critérios institucionais
4 – Propõe V. Ex.ª alterar o tempo de comissão gratuita de servi-
ço para Formação aos Médicos de Família de 15 dias úteis para
105 horas/ano. Só por lapso se poderá considerar ser do mesmo
valor o tempo consignado já que, e para os Médicos em 42 ho-
ras em exclusividade, tal significaria uma perda real de 2,3 dias.
E violaria o negociado no Dec. Lei 73/90 onde se pretende pri-
vilegiar os Médicos em 42 horas na Formação. De igual modo, a
centralização do processo na DGS e nas ARS’s não augura trans-
parência nem celeridade no processo. Como de bom nada tem
o anátema público e mediático que V. Ex.ª lançou sobre toda a
Medicina Geral e Familiar, em que se refere o eventual ilícito na
ida a congressos, ignorando outras especialidades médicas em
que, por certo, os reparos seriam mais justificados.
5 – Reafirma V. Ex.ª publicamente a introdução progressiva dos
Centros de Saúde de 3ª Geração. Mas mantém-se a sua estrutu-
ra ministerial em geral, e as ARS’s em particular, a ignorar a
constituição das Comissões de Acompanhamento e os Regula-
mentos dos novos Centros de Saúde, previstas na Lei.
6 – Mantém V. Ex.ª, inadvertidamente estamos certos, o status
de uma profunda carga burocrática no trabalho diário dos Mé-
dicos de Família, permitindo que se mantenham "transcrições"
de Exames Auxiliares de Diagnóstico enviados pelas Consultas
Externas Hospitalares, a coberto de inadmissíveis pressões das
Administrações. Continuam subapro-veitadas as potencialidades
da informatização dos Centros de Saúde, nomeadamente na im-

possibilidade de impressão de etiquetas, úteis para o pre-
enchimento de dezenas de variados impressos.
7 - No presente enquadramento fiscal, os médicos no re-
gime de dedicação exclusiva são objectivamente penaliza-
dos, já que na realidade não podem deduzir os encargos
financeiros suportados na sua própria formação, nem a
importância das quotas da Ordem dos Médicos ( obriga-
tórias para todos os médicos), impondo-se por isso a cor-
recção desta situação.
O cenário que V. Ex.ª propõe para a Medicina Geral e Fa-
miliar não é brilhante. E contrasta com o esforço e o res-
peito devido por todo um grupo profissional.
Deve V. Ex.ª considerar-nos profundamente cansados de
sermos contemplados em todos os discursos oficiais como
parte importante do SNS, porta de entrada no sistema,
certamente românica, gótica ou barroca, e, na prática, nos
manter como parente pobre em matéria de investimen-
tos em estruturas e quadros de pessoal condignos.
Queira, no entanto, considerar-nos sempre ao dispor de V.
Ex.ª para discussão dos problemas referentes aos Centros
de Saúde, pois estamos certos de que a opinião de quem
trabalha no terreno será certamente mais útil do que ou-
tras visões rosa da estrutura do Ministério.
Com os melhores cumprimentos e saudações sindicais,
O Presidente da Comissão de Clínica Geral, Carlos Arroz
O Secretário Geral, António Bento

JURAMENTO DE HIPÓCRATES - 2 DEZ 2001
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Ex.mo Senhor
Director Clínico do HOSPITAL DE S. JOÃO
20.11.2001

CONVITES DO DIRECTOR CLÍNICO DO HOSPITAL DE S.
JOÃO

O Conselho Regional do Norte agradece a informação de V.
Ex.ª relativamente à Homenagem aos antigos Directores de
Serviço do Hospital de S. João, na qual o Conselho Regional
teria muito gosto em se fazer representar institucionalmente
se, para tal, tivesse sido convidado.
Agradecemos ainda o Convite para assistir a uma Conferência

proferida por Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde, na
qual este Conselho não estará representado pelo facto de co-
nhecermos profundamente as opções do Senhor Ministro, gra-
ças às suas profusas e esclarecedoras entrevistas e declarações.
O Conselho Regional regista, ainda, que a presença do Senhor
Ministro da Saúde no Hospital de S. João, a convite de V. Ex.ª,
reflecte, obviamente, o excelente relacionamento entre a Di-
recção Clínica a que preside e o Senhor Ministro da Saúde,
bem demonstrativo do tipo de relacionamento entre funcio-
nários pertencentes ao mesmo Ministério.
Para que a ausência do Conselho Regional naqueles eventos
não possa ser mal interpretada, dá-se conhecimento deste ofí-
cio a todos os médicos do Hospital de S. João e manifesta-se
formalmente aos Directores de Serviço homenageados a esti-
ma e o apreço do Conselho Regional do Norte da Ordem dos
Médicos.

Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão.

Porto, 13 de Novembro de 2001.
Hospital de S. João – DIRECÇÃO CLÍNICA
Ex.mo Senhor, Dr. Miguel Leão
Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos
O Hospital S. João está a ser alvo de uma profunda remodelação funcional e organizativa,
com o objectivo de o preparar para uma prática médica exigente, diferenciada e de
excelência.
Se ao construir o presente, pensamos estar a lançar os alicerces da casa que desejamos
para o futuro, certo é, que devemos aprender e honrar com todo um passado que só
nos dignifica.
Nesse sentido entendeu a Direcção Clínica ter a obrigação moral de prestar pública
homenagem aos antigos Directores de Serviços Médicos do nosso Hospital.
Para presidir a esta cerimónia, a Direcção Clínica tem a honra de informar que Sua
Excelência o Senhor Ministro da Saúde aceitou presidir à mesma, a qual terá lugar na
Aula Magna da Faculdade de Medicina do Porto, no próximo dia 21 de Novembro
pelas 11 horas.
Aproveito para apresentar os meus melhores cumprimentos.
O Director Clínico (Luís Manuel Cunha Ribeiro)
P. S. – Pelas 13h30m terá lugar um almoço de confraternização na Ordem dos Médicos. As inscrições
poderão ser efectuadas no Secretariado da Direcção Clínica até às 12.00h do dia 20 de Novembro.

Porto, 13 de Novembro de 2001.
Hospital de S. João – DIRECÇÃO CLÍNICA
Ex.mo Senhor, Dr. Miguel Leão
Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos
No âmbito das "Conferências do Outono" a Direcção Clínica tem a honra de convi-
dar V. Ex.ª a assistir a uma conferência proferida por Sua Excelência o Senhor Minis-
tro da Saúde sobre "POLÍTICA DE SAÚDE", a qual terá lugar no próximo dia 21 de
Novembro, pelas 12.00h na Aula Magna da Faculdade de Medicina do Porto.
Muito agradecia a divulgação deste evento junto dos colaboradores de V. Ex.ª.
Aproveito para apresentar os meus melhores cumprimentos.
O Director Clínico (Luís Manuel Cunha Ribeiro)

CO RRESP O NDÊNCIA TRO CADA CO M O  DIRECTO R CLÍNICO  D O  H O SPITAL DE S. J O Ã O  A PRO P Ó SITO  DE
UMA CO NFERÊNCIA REALIZADA PELO  SENH O R MINISTRO  DA SAÚDE A CO NVITE DA DIRECÇÃ O  CLÍNICA
DAQ UELE H O SPITAL E DA H O MENAGEM AO S ANTIG O S DIRECTO RES DE SERVIÇ O  D O  MESM O  H O SPITAL.
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2 - Para além da ilegalidade formal desta iniciativa legislativa (já
que a Ordem dos Médicos não foi ouvida sobre a mesma) estas
atitudes do Ministro da Saúde e do Governo constituem, a confir-
marem-se, uma verdadeira provocação aos médicos e aos portu-
gueses e demonstram que a única forma do Ministro da Saúde
conseguir alguma notoriedade é através da violação das normas
constitucionais que impedem um Governo de simples gestão de
legislar em matéria estruturante da governação.
3 - As medidas em causa condicionam de forma inadmissível a
acção do futuro Governo (qualquer que ele seja) e revelam ainda
uma completa inabilidade política sobretudo se o próximo gover-
no tiver como base de apoio o Partido Socialista, sabendo como
se sabe que o Ministro Correia de Campos é o mais impopular
ministro do actual Governo. Neste contexto, e sendo inconcebí-
vel que o Ministro Correia de Campos viesse a ser reconduzido
num próximo Governo, a aprovação da legislação referida somente
significa que o Ministro Correia de Campos não só foi o responsá-
vel por uma enorme contestação social na área da Saúde como

a mesma postura e o elevado sentido de Estado do seu
antecessor, Dr. Mário Soares, quando, em 1987, utilizou os
seus poderes de veto em defesa da legalidade constitucional
e da honestidade política.
5 - Face à gravidade das actuações do Ministro da Saúde, o
CRN torna público que não participará em qualquer reu-
nião com o actual Ministro da Saúde, recusando-se assim a
legitimar qualquer iniciativa daquele governante corrente e
anuncia que requereu já a convocatória extraordinária do
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos para
que este solicite uma audiência de emergência ao Senhor
Primeiro Ministro e aos dirigentes máximos de todos os Par-
tidos da oposição para que estes intervenham junto do Se-
nhor Presidente da República no sentido de acautelarem a
legitimidade constitucional e política e a liberdade de acção
do Governo que resultar das próximas eleições legislativas.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos

1 - O CRN tomou conhecimento através da comunicação social
que o Governo havia aprovado, já após a aceitação da demissão
do Senhor Primeiro Ministro, o diploma que define uma nova
forma de designação dos directores clínicos hospitalares no qual
se consagra que estes passam a ser nomeados e não eleitos pelos
seus pares. Isto acontece após alguns dias atrás fontes oficiais te-
rem informado a comunicação social que o mesmo diploma havia
sido apresentado para aprovação em Conselho de Ministros (de
um Governo demissionário) e, posteriormente, retirado para apre-
ciação.

pretende ainda estrangular a acção política do seu sucessor.
4 - A decisão final relativa à promulgação da legislação em
apreço está pois nas mãos do Senhor Presidente da Repúbli-
ca. Espera contudo este CR que o Senhor Presidente da Re-
pública saiba assumir as suas responsabilidades e tenha a
isenção e a coragem políticas necessárias para impedir o
Governo em geral, e o Ministro da Saúde em particular, de
ultrapassarem e violarem as competências de um governo
com simples funções de gestão corrente, adoptando, assim,

ALTERAÇÃ O  DA FO RMA DE DESIGNAÇÃ O  D O S DIRECTO RES CLÍNICO S — MINISTRO  DA SAÚDE ULTRA-
PASSA E VI O LA AS CO MPETÊNCIAS DE UM G OVERN O  DE GESTÃ O  CO RRENTE.
Conferência de Imprensa do CRNOM realizada em 7/01/2002

BES 2
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Na sequência da marcação de uma audiência com a Or-
dem dos Médicos pelo Senhor Primeiro Ministro para o
próximo dia 10 de Janeiro, pelas 17 horas, o CRN enviou
a Sua Excelência a carta que se transcreve:

"Senhor Primeiro Ministro
Excelência:
Já após a marcação da conferência de imprensa realizada
ontem, dia 7 de Janeiro, a propósito da legislação referente à

com a Ordem dos Médicos, que muito nos ilustra, mas que
não pode inverter a decisão deste CR quanto à nossa
indisponibilidade para discutir com o Senhor Ministro da Saú-
de (dotado de poderes de simples gestão corrente) qualquer
tipo de legislação estruturante. É, portanto, nesta certeza e
com estes condicionalismos, que o CRN participará com mui-
to honra na audiência da próxima quinta-feira, até porque
compreende o empenhamento de Vossa Ex.ª para minimizar
a conflituosidade gerada no sector da Saúde pela acções do

5 6

RELAÇÕES COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

designação dos directores clínicos hospitalares, o Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos tomou conhecimento,
através do Presidente da Ordem dos Médicos, que Vossa Ex.ª
havia marcado para o próximo dia 10 de Janeiro, pelas 17
horas, uma audiência com a Ordem dos Médicos.
Pressupõe este CR que esta marcação se destina a corresponder
a um pedido de audiência formulado pela Ordem dos Médi-
cos, há vários meses, no sentido de obter uma explicação de
Vossa Ex.ª quanto ao facto da legislação sobre receita médica,
aprovada formalmente em Conselho de Ministros, não ter
sido sujeita a promulgação pelo Presidente da República, por
iniciativa do Ministro da Saúde através da utilização de me-
canismos jurídico-constitucionais enigmáticos.
Sublinha este CR que esta audiência não ocorreu efectiva-
mente em tempo útil mas apenas no momento em que o Go-
verno tem funções de simples gestão corrente.
Neste contexto, o convite de Vossa Ex.ª só pode ser interpre-
tado como uma manifestação de amabilidade protocolar para

CARTA ENVIADA AO  SENH O R PRIMEIRO  MINISTRO  N O  SEGUIMENTO  DA MARCAÇÃ O  DE UMA AUDIÊN-
CIA CO M A O RDEM D O S MÉDICO S PARA DIA 10/01/2001 E Q UE HAVIA SID O  S O LICITADA PELA O RDEM D O S
MÉDICO S HÁ VÁRI O S MESES E DA Q UAL FO I DADA DIVULGAÇÃ O  JUNTO  DA CO MUNICAÇÃ O  S O CIAL.

Senhor Ministro da Saúde.
É com a convicção que Vossa Ex.ª compreenderá a justeza
desta missiva, que lhe apresento, em nome do Conselho Regi-
onal do Norte e no meu próprio, os protestos de elevada esti-
ma e consideração.

O Presidente do Conselho Regional do Norte
(Dr. Miguel Leão)
Porto, 8 de Janeiro de 2002"

O CRN aproveita a oportunidade para manifestar a sua
disponibilidade para prestar as informações adequadas aos
órgãos de informação após a realização da referida audi-
ência.

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho Regional do Norte
(Dr. Miguel Leão)

BES 3
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

INFORMAÇÃO
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

1 – DISCIPLINA, ÉTICA E DEONTOLOGIA

1 – O Conselho Nacional Executivo aprovou a delibera-
ção constante do Documento 1, relativa à emissão de ates-
tados médicos a familiares directos.

2 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1 – A redução da actividade cirúrgica no Hospital de
Famalicão por motivos que ultrapassam os médicos mo-
tivou a comunicação transcrita no Documento 2, que foi
enviada aos médicos daquele Hospital e aos órgãos de
informação.
2 – O parecer do CRN relativo ao novo Estatuto Jurídico
do Hospital de Vale do Sousa consta do Documento 3. A
propósito do mesmo assunto, o CRN promoveu, em con-
junto com a Delegada da Ordem dos Médicos daquele
Hospital (Dr.ª Goretti Pinheiro), uma reunião para escla-
recimento dos médicos na qual também participou a Con-
sultora Jurídica do Conselho Regional, Dr.ª Inês Folhadela.
3 – As novas tabelas aprovadas pela Portaria 189/2001
relativas a actos médicos do âmbito da radiologia e da
neuroradiologia foram objecto de um parecer do CNE (Do-
cumento 4).
4 – Face a notícias dos órgãos de informação relatando a
aplicação de um protocolo de triagem de doentes no Hos-
pital de S. Marcos a ser aplicado por médicos e enfermei-
ros, o CRN questionou o Director e o Director Clínico
daquele Hospital. A resposta daquelas entidades consta
do Documento 5 a). A posição do CRN, formulada após a
referida resposta (e da qual foi dado conhecimento aos
médicos do Hospital de S. Marcos), consta do Documen-
to 5 b).

3 – ORGANIZAÇÃO INTERNA DISTRITAL

1 – Iniciando uma prática que irá estender-se a todos os
Distritos Médicos, o CRN enviou aos médicos inscritos
no Distrito Médico de Viana do Castelo um inquérito des-
tinado a inventariar as necessidades dos médicos daquele
distrito (Documento 6).

Doc. 1 (11/09/2001)
EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS A FAMILIARES
DIRECTOS – DELIBERAÇÃO DO CNE DA ORDEM DOS

MÉDICOS DE 11/09 /2001

Sobre esta matéria, é entendimento do CNE, consultado
o Departamento Jurídico que:
O atestado é, antes de mais um acto médico. Isto é, cons-
titui matéria reservada do foro clínico.
Através deste acto os médicos responsabilizam-se pela
existência e/ou verificação do estado clínico de certa pes-
soa (art.º 4º do Código Deontológico da Ordem dos Mé-
dicos).
A validade de tal documento só pode ser posta em causa
provando-se que o mesmo foi emitido por complacência
ou que é falso (art.º 75º do mencionado Código
Deontológico).
O atestado válido enquanto consubstanciador de actos
médicos é um documento objectivo sobre a observação
feita pelo clínico contestante relativo ao estado de saúde
do consulente num determinado momento.
O documento prova, assim, que aquele médico obser-
vou aquele doente, e constatou, em sua opinião, a exis-
tência de doença e os impedimentos dela resultantes.
Pode, ainda, se for o caso, demonstrar a inexistência de
doença.
Que seja do nosso conhecimento, não existe na lei qual-
quer inabilidade que impossibilite o médico de atestar a
doença ao seu cônjuge ou a outros familiares directos.
Na verdade, mesmo tendo em conta as situações em que
os atestados são emitidos por médicos funcionários pú-
blicos, não nos parece que os mesmos infrinjam qualquer
disposição se prestarem cuidados aos seus familiares nes-
sa condição e, consequentemente, se emitirem um ates-
tado relativo à observação efectuada.
Acresce que, em termos de caracterização jurídica do ates-
tado, o mesmo constitui uma declaração de ciência, ao
qual a lei atribui efeitos meramente probatórios, ou seja,
trata-se de um acto puramente técnico, que não confere,
por si só, quaisquer direitos ou deveres, não consubstan-
ciando, por isso, um acto administrativo.
Por outro lado, o acto de atestar não viola, em nosso en-
tender, nenhum dos princípios éticos consagrados no Có-
digo Deontológico.
Para nós, este acto está em pé de igualdade com a pres-
crição de terapêutica medicamentosa ou não, com o pe-

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
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Doc. 2 (09/12/2001)
ACTIVIDADE CIRÚRGICA NO

HOSPITAL DE FAMALICÃO
NOTA DE IMPRENSA DO CRNOM EMITIDA EM 9/11/2001

1 – De acordo com uma notícia publicada recentemente no Jornal
de Notícias, os cirurgiões do Hospital de Vila Nova de Famalicão
foram obrigados a operar menos doentes, com o inevitável cresci-
mento das listas de espera e a degradação dos cuidados assistenciais
a prestar aos doentes nomeadamente àqueles que apresentam pa-
tologia oncológica.
2 – A fazer fé nos relatos produzidos pelo Conselho de Administra-
ção do referido Hospital a carência de enfermeiros é a principal causa
da falência dos serviços cirúrgicos do Hospital de Famalicão, ainda
que a mesma notícia faça referência a um clima de inoperacio-
nalidade do mesmo Conselho de Administração, como causa da
redução dos tempos de bloco operatório.
3 – Em qualquer caso, e sejam quais forem as causas, há médicos
sem condições para exercerem a sua actividade profissional, ou seja,
há doentes prejudicados pela ausência de decisões de carácter emi-
nentemente político.
4 – Enquanto tudo isto acontece o Senhor Ministro da Saúde conti-
nua apenas a produzir múltiplas entrevistas das quais transparece
uma atitude de arrogância, para além do próprio reconhecimento
quanto ao desconhecimento do modo como funcionam os hospi-
tais, conforme o próprio afirmou em entrevista ao Diário de Notíci-
as e reconfirmou, mais recentemente, em entrevista ao Jornal Ex-
presso.
5 – Neste contexto, e face à inércia do Senhor Ministro da Saúde em
tomar as medidas necessárias ao regular funcionamento da activi-
dade cirúrgica do Hospital de Vila Nova de Famalicão, o CRN da
Ordem dos Médicos alerta a opinião pública para a responsabilida-
de técnica e política que impende sobre o Ministro da Saúde, prin-

Doc. 3 (17/10/2001)
ESTATUTO JURÍDICO DO HOSPITAL
PADRE AMÉRICO-VALE DO SOUSA

PARECER EMITIDO PELO CONSELHO REGIONAL DO
NORTE EM RESPOSTA AO PEDIDO FORMULADO PELO

SENHOR MINISTRO DA SAÚDE

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Nacional Executivo da Ordem
dos Médicos

Junto envio a Vossa Ex.ª o parecer do CRN relativo ao
projecto de Decreto-Lei que aprova o novo estatuto do
Hospital Padre Américo – Vale do Sousa

1 – Discorda-se da existência de um vogal executivo (ar-
tigo 6º) cujas competências são, aliás, definidas por
omissão (artigo 11º) mas que podem sobrepor-se às de
outros órgãos dada a possibilidade de estas lhe serem
cometidas por regulamento interno (artigo 11º).
2 – Discorda-se da nomeação pelo Ministro da Saúde do
director clínico e do enfermeiro director (artigo 6º) en-
tendendo-se que estes órgãos devem ser eleitos pelos
respectivos pares, constituídos em corpos eleitorais se-
parados, nos termos da legislação actualmente vigente.
3 – Discorda-se do carácter ambíguo da estrutura do
Conselho técnico (artigo 19º) já que a expressão com-
posição multidisciplinar nada significa. Entende-se, as-
sim, que o Conselho técnico deve ser constituído pe-
los directores de serviço e/ou directores de centros de
responsabilidade (artigo 3º).
4 – Discorda-se da redacção da alínea f) do artigo 28º
que, tal como se encontra formulada pode permitir uma
limitação arbitrária ao acesso a incentivos de desempe-
nho.

Permito-me sublinhar junto de Vossa Ex.ª da necessida-
de de enviar o parecer da Ordem dos Médicos ao Se-
nhor Ministro da Saúde até 22 de Outubro, nos termos
do ofício da Chefe de Gabinete de Sua Excelência.

Com os melhores cumprimentos
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)

dido de exames complementares de diagnóstico e é inerente à pres-
tação de cuidados específicos da profissão.
Não é razoável que, por exemplo, um médico observe e preste cui-
dados à sua mãe, ao seu filho ou a qualquer outro familiar e fique
impedido de emitir atestado que comprove o estado de saúde das
pessoas observadas.
Na verdade, se um médico observou um doente e praticou efecti-
vamente os actos médicos que sustentam a declaração constante
do atestado, nada há, na deontologia ou na lei, que impeça a emis-
são do mesmo.
Tal desiderato faz, obviamente, pressupor que foram rigorosamen-
te cumpridos, entre outros, os deveres de isenção, autonomia e in-
dependência (vide artigos 4º e 33º do Código Deontológico).

Em conclusão:
Um médico não está legal ou deontologicamente impedido de emi-
tir atestados sobre o estado de saúde de cônjuge ou familiares di-
rectos.
O CNE recomenda, no entanto, que sempre que possível, o médi-
co evite a prática de actos médicos e consequentes atestados de
doença a familiares directos, dada o recomendável distanciamento
emocional entre médico e doente.
Este parecer deverá ser publicado na Revista da Ordem dos Médi-
cos.

cipal responsável pela condução da política de saúde,
pela degradação das condições assistenciais prestadas
à população que recorre ao Hospital de Vila Nova de
Famalicão.
6 – Fica assim provado que não são os médicos os res-
ponsáveis pelo crescimento das listas de espera. Fica
assim provado que os portugueses atingidos só podem
pedir satisfações ao Ministro da Saúde. Para que a cul-
pa não morra solteira, ainda que à custa do agravamen-
to da impopularidade do pior Ministro do Governo, con-
forme uma sondagem recente do Diário de Notícias re-
velou à opinião pública.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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Doc. 4 (09/10/2001)
TABELAS DE PREÇOS NO ÂMBITO DA RADIOLOGIA.

DELIBERAÇÃO DO CNE DA ORDEM DOS MÉDICOS DE 9/10/2001
RELATIVA À PORTARIA N.º 189/2001 HOMOLOGANDO O PARECER DA

CONSULTORIA DA SECÇÃO REGIONAL DO SUL DA ORDEM DOS
MÉDICOS

Pretende-se com o presente documento responder ao pedido
de informação formulado pelo Conselho Regional do Sul so-
bre as queixas que têm sido apresentadas por vários colegas.
Estas têm sido devidas às tentativas de transformação das ta-
belas de preços a cobrar pelos SNS, publicadas na portaria nº
189/2001 em tabelas de preços a pagar por parte de algumas
entidades estranhas aos Hospitais do SNS e mesmo destes,
em concursos externos.
Nota introdutória:
1. A formulação destas tabelas têm por base a filosofia de ser-

viços públicos não considerando todos os factores que ge-
ram custos de produção no regime privado.

2. Só há a tentativa de utilização desta tabela fora dos Hospi-
tais, na Tomografia Axial Computadorizada devido a ser a única
técnica cujo valor nas Convenções é superior ao proposto.

3. Na Ressonância Magnética apesar de não existir Convenção
há igualmente a tentativa de aplicação desta tabela no intui-
to de fixar por baixo o seu valor.

4. Não se tem observado propostas de utilização da portaria
nas restantes áreas técnicas nas quais os valores das Con-
venções são inferiores.

Neste sentido somos levados a concluir que estamos perante
um aproveitamento, sobre um erro.
Em termos práticos iremos seguidamente expor alguns dos fac-
tos gravosos da tabela constante nesta portaria, quer para o
erário público quer para as entidades privadas, não pretenden-
do e não procurando ser exaustivo.
Realçamos a não utilização da Nomenclatura seguida peia Or-
dem, bem como o estimulo à fraude e má prática clínica:
1. TAC
a. Valor do equipamento considerado para base de calculo de

aquisição de baixa/média gama.
b. Não foram contabilizados:

I. Valor do IVA sobre os equipamentos que para a actividade
privada não é reembolsável, sendo custo puro.
II. Custos de aquisição. rendas e manutenção  das instala-
ções.
III. Custos de financiamento para a aquisição e renovação
dos equipamentos.
IV. Custos com seguros de instalações, pessoal, equipamen-
tos, acidentes e de responsabilidade civil.
V. Custos de água, electricidade, materiais de limpeza, rou-
pas e sua lavagem.
VI. Custos de compra, instalação e manutenção de aparelhos
de ar condicionado indispensáveis ao equipamento de TAC.
VII. Custos de compra, instalação e manutenção dos siste-
mas informáticos de apoio, indispensáveis hoje em dia, e
das respectivas licenças de software.
VIII. Custos de todo o conjunto de equipamentos e
consumíveis para casos de emergência.
IX. Considera valores de 55$00 por disparo de RX baseado
em médias de 145.000 disparos por ampola número este não
real para média visto grande n.º de vezes não se atingir.

c. Aspectos funcionais:
I. Tempo de utilização médio do equipamento de TAC e do
sistema de revelação excessivo (oito anos) o que obrigaria a
trabalhar cada vez mais com material desactualizado.
II. Horário mínimo de trabalho calculado para 12 horas con-
tinuas (sem paragem para refeições) o que só pode ser con-
siderado em regime Hospitalar com urgência.
III. Foi considerado e número de 36 exames por dia por ins-
talação, valor este muito elevado tendo em linha de conta o
ponto anterior e a necessidade de ter procura suficiente de
exames para poder marcar em número superior, consideran-
do as falhas.
IV. O Ministério considera nos cálculos 20 minutos para cada

exame mas só, contabiliza 12 min de técnico e auxiliar, 26 para o
médico e 16 para o administrativo, como se toda esta equipe
não fosse necessária durante todo o período de trabalho (12
horas/dia).
V. Foram contabilizados valores de consumíveis a preços unitá-
rios de grandes consumidores não sendo valores reais de mer-
cado em geral e não entrando em linha de conta com material
para quebras.

d. No estudo que serviu de base a esta portaria não foi igualmen-
te tido em consideração que sobre o lucro das instalações pri-
vadas incide cerca de 38% de imposto em IRC, ficando só o
remanescente disponível para reinvestimento.

e. Aspectos enganosos de boa gestão:
I. O preço individual dos exames constantes na tabela são gros-
seiramente inferiores aos custos reais, pelo que acabámos de ex-
por, mas se aplicarmos a possibilidade de associação de diferen-
tes códigos como se prevê na própria tabela, poderemos obter
valores finais superiores aos actuais custos em regime privado.
II. Esta possibilidade agora dada já está a provocar segundo cons-
ta, a facturação de actos médicos não praticados, em algumas
contabilidades hospitalares.

f. Relação com os sub-sistemas
Não se compreende como encontrando-se o SNS sub-capitali-
zado, venha uma nova tabela do Ministério reduzir drasticamen-
te para valores inferiores aos de custo, os montantes a cobrar
pelos Hospitais aos subsistemas que a ele recorrem. É para aju-
dar os subsistemas?. E para estimular o referido em e. II?

2. Ressonância Magnética
a. Os princípios de orientação da tabela foram os mesmos aplica-

dos na da TAC pelo que os erros são idênticos.
Salientamos no entanto:
I. Os valores considerados como honorários do médico e do
técnico estão completamente desajustados da prática habitual.
II. O número de exames executados por dia (16) que serviram
de calculo para o preço final do exame só é possível de atingir
em instalações de grande procura e com equipamentos de alto
preço.
III. Insistem em horários contínuos de 12 horas por dia e com o
ridículo de o exame levar cerca de 40 min a ser efectuado e ser
considerado o tempo de médico de 45 min, como se um exame
pudesse ser fotografado, relatado, corrigido e assinado em 5
minutos.
IV. É altamente elucidativo da qualidade do trabalho de calculo
o considerar 30 min de tempo de técnico e 15 de auxiliar para
exames de 40 min de duração.

3. Questões éticas
Os proprietários dos equipamentos irão procurar compensar os
baixos preços pressionando os médicos a utilizar:

I. Sempre injecção de contrate e.v. com ou sem necessidade
clínica aumentando exponencialmente o risco de reacções alér-
gicas e eventuais casos de morte.
II. O contraste e.v. que lhe dá mais lucro, mesmo que o médico
pretenda utilizar o mais barato.
III. Mais de 81 cc de contraste e.v. não iónico visto assim trans-
formar-se um exame de preço ruinoso noutro de alto lucro.
IV. Contraste oral e rectal seja necessário ou não.
V. Mais incidências ou sequências do que as estritamente ne-
cessárias, condicionando irradiação excessiva dos doentes.

4. Consequências finais
I. Estimulo à fraude e a má pratica clínica.
II. Estimulo a graves atentados à saúde pública.
III. Ruína de todos os médicos que dependem unicamente da
imagiologia e não queiram pactuar com fraudes e má pratica
clínica.
IV. Entrega total do sector a grandes grupos económicos em que
a imagiologia é só, um dos factores de produção podendo per-
der capital temporariamente com o fim de afastar os médicos
independentes e transformá-los em assalariados a baixo custo.
V. Baixa da remuneração a níveis não compatíveis com uma fun-
ção digna.
VI. Perda de estimulo para o aperfeiçoamento constante e pro-
gressão profissional.
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Doc. 5a
APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER

NO HOSPITAL DE S. MARCOS.
RESPOSTA DO DIRECTOR CLÍNICO E DO DIRECTOR

DO HOSPITAL DE S. MARCOS AO CRNOM.

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos

ASSUNTO: TRIAGEM DE MANCHESTER.

Em resposta à sua solicitação de 24 de Agosto p.p., no que
diz respeito à realização da triagem no nosso S. U., cumpre-
me informar o seguinte:

1. Desde 1998 que se faz triagem no S. U. de modo a permitir
dar prioridade às situações de maior gravidade. Por várias
razões essa triagem, em articulação com os SAP’s dos Cen-
tros de Saúde da Unidade de Saúde de Braga, vem-se mos-
trando insuficiente, apesar de melhorar de modo substan-
cial o acesso dos utentes ao S. U. do nosso Hospital relati-
vamente ao modo como anteriormente era feita.

2. O conhecimento do sistema de triagem de Manchester,
que já está em funcionamento em mais de duzentos hos-
pitais na Grã-Bretanha e noutros países, vem ao encontro
da nossa perspectiva de melhorar o sistema de triagem que
tem vigorado no nosso Hospital, pelo que tomámos a ini-
ciativa de a propor ao nosso Conselho de Administração
que aprovou a sua adopção, devendo a sua implementação
fazer-se logo que estejam criadas as condições mínimas
para a sua entrada em funcionamento. Uma dessas condi-
ções é a realização duma formação a que se devem sujei-
tar os profissionais que a vão executar. No protocolo, que
já foi subscrito pelo Ministério da Saúde, de modo a per-
mitir a sua adopção pelas instituições que reúnam as con-
dições para a imple-mentar, prevê-se que a essa formação
possam ter acesso médicos e enfermeiros.

3. O sistema de Manchester foi elaborado por médicos, é co-
erente, está de acordo com a boa prática médica em situa-
ções de urgência, é uniforme (não depende do subjecti-
vismo de quem executa os seus algoritmos) e objectiva, é
institucional, não estabelece diagnósticos (a partir de sin-
tomas e/ou sinais objectivos o profissional executa uma
orientação previamente definida que estabelece um grau
de gravidade para cada caso), é fiável (já foi testada) e é
passível de auditoria, aliás prevista no já referido protoco-
lo. O controlo é médico, da responsabilidade do Chefe de
Equipa, que lhe é delegada pelo Director Clínico, e que
decidirá sobre qualquer situação não prevista nos
algoritmos ou quando eles suscitem dúvidas. A consulta
médica tem lugar subsequentemente à triagem.

VII. Falsa poupança estatal com aumento final de custos.
VIII. Aumento do número de processos crime contra mé-
dicos, visto o responsável ser sempre o médico, nunca a
organização que pressiona e estimula.

5. Conclusão
Pelo exposto consideramos ser de apresentar pelo CRS a CNE
a proposta de a Ordem dos Médicos não aceitar os termos e
valores constantes da Portaria 189/2001 de forma a que este
exija junto do Ministério da Saúde a imediata suspensão e a
revogação desta Portaria.

Doc. 5b (31.10.2001)
APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANCHESTER

NO HOSPITAL DE S. MARCOS.
DELIBERAÇÃO DO CRNOM EM RESPOSTA À INFORMA-

ÇÃO DO DIRECTOR CLÍNICO E DO DIRECTOR DO
HOSPITAL DE S. MARCOS (COM CONHECIMENTO A
TODOS OS MÉDICOS DO HOSPITAL DE S. MARCOS)

Ex.mo Senhor
Director e Director Clínico do Hospital de S. Marcos

C/conhecimento: Conselho Distrital de Braga da Ordem dos Mé-
dicos
e Médicos do Hospital de S. Marcos

HOSPITAL DE S. MARCOS ADOPTA NOVO MODELO
NA PRÉ-TRIAGEM / SISTEMA DE MANCHESTER.

O Conselho Regional agradece a resposta de V. Exas.
ao nosso ofício de 24 de Agosto p.p. e regista, com
agrado, que o controlo do sistema de Manchester (a
executar por médicos e enfermeiros), é médico, da
responsabilidade do Chefe da equipa (também mé-
dico) e que lhe é delegada pelo Director Clínico, igual-
mente médico.
Face a esta informação, está, evidentemente, salva-
guardada a disposição do Código Deontológico que
impede o médico de incumbir o enfermeiro ou qual-
quer membro das profissões paramédicas dos Servi-
ços que excedam os limites da sua competência (art.º
136º). Assim, perante quaisquer queixas de doentes
submetidos à aplicação do sistema de Manchester que
venham a ser remetidas à Ordem dos Médicos deve-
rá ter-se em consideração a doutrina expressa por V.
Exas.; dito de outro modo, e face àquela doutrina,
mesmo que esteja apenas em consideração a inter-
venção de enfermeiros, existirá sempre responsabili-
dades disciplinar perante a Ordem dos Médicos por
parte do Director Clínico e dos Chefes da Equipa de
Urgência.
Este procedimento, deontologicamente louvável, tem,
evidentemente, o risco de tornar extensível a respon-
sabilidade disciplinar perante a Ordem dos Médicos
às responsabilidades civil e penal.
Visto que a informação prestada por V. Exas. define,
claramente, a quem poderão ser assacadas responsa-
bilidades pela aplicação do sistema de Manchester, o
que o torna relevante para todos os médicos do Hos-
pital de São Marcos, tomo a liberdade de enviar esta
informação a todos aqueles Colegas.
Com os melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho Regional,
Dr. Miguel Leão.

4. Atendendo às razões supracitadas, a triagem de
Manchester no Hospital de São Marcos irá ser exe-
cutada quer por médicos quer por enfermeiros que
apresentem disponibilidade extra para além das suas
funções normais.

Ficando disponível para quaisquer esclarecimentos no
âmbito deste assunto, apresento os meus respeitosos
cumprimentos.



Doc. 7a (23/10/2001)
INFORMAÇÃO AOS MÉDICOS DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE RELATIVA AO

APOIO DO COLEGA CARLOS RAMALHÃO AO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE

O CRN vem manifestar a todos os médicos do Norte a sua preocupação e perple-
xidade pelas declarações prestadas à TVI (Telejornal das 20 horas do dia 20 de
Outubro) pelo Colega Carlos Ramalhão, na sua qualidade de hipotético candidato
a Presidente da Ordem dos Médicos em que afirmou (sic) que "O ACTUAL MINIS-
TRO DA SAÚDE JÁ DEVIA SER MINISTRO HÁ MAIS TEMPO".

ESTAS DECLARAÇÕES SURGEM NUM MOMENTO EM QUE OS TODOS OS MÉ-
DICOS SÃO ALVO DE UMA CAMPANHA ANTI-MÉDICO PROMOVIDA PELO SE-
NHOR MINISTRO DA SAÚDE.

Veja-se a tentativa do Senhor Ministro eme impor aos médicos tectos financei-
ros para a prescrição e orçamentos clínicos com a finalidade de acabar com a
liberdade de prescrição.
Veja-se a proposta que visa acabar com a eleição dos directores clínicos e dos
directores dos centros de saúde com a finalidade de nomear para aquelas fun-
ções comissários políticos da confiança do Ministro.
Veja-se a proibição, pelo Senhor Ministro, da frequência de um congresso mé-
dico, patrocinado cientificamente pela Ordem dos Médicos, com a finalidade
de obter uma encenação mediática que justificasse a proposta do Senhor Mi-
nistro para reduzir de 15 para 5 dias o tempo de comissões gratuitas de serviço
para a formação contínua de todos os profissionais de saúde.
Veja-se a tentativa do Senhor Ministro em criar um clima de agitação na opinião
pública procurando colocar os doentes contra os médicos, através de afirmações
do género "é bom que haja mais doentes em listas de espera porque significa que
há mais gente a saber de que sofre a encontrar resposta".
Veja a anunciada intenção do Senhor Ministro em romper os acordos estabele-
cidos pela sua antecessora, Manuela Arcanjo, em que estava previsto o paga-
mento de horas extraordinárias pelo valor da tabela do horário de 42 horas, o
que já motivou o anúncio, por dirigentes da FNAM, de vir a recorrer aos tribu-
nais nacionais e internacionais.
Veja-se a intenção do Senhor Ministro em não dialogar com a Ordem dos Médi-
cos até à realização das eleições para os novos corpos gerentes da Ordem
porventura na esperança que sejam eleitos dirigentes dúcteis, submissos e ma-
nejáveis.
Por tudo isto, e de forma implícita ou explícita, existe hoje um largo consenso
de associações médicas contra a política e as atitudes do Ministro da Saúde,
como se constata pelas posições publicamente assumidas por várias entida-
des, designadamente a Ordem dos Médicos, o SIM (Sindicato Independente
dos Médicos) e a FNAM (Federação Nacional dos Médicos).
Ainda que seja absolutamente normal e lícito que o Colega Carlos Ramalhão apoie
as políticas, o estilo e as decisões do Ministro da Saúde, não deixa de ser curioso,
mas negativo, que aquele colega, na sua qualidade de candidato a candidato a
Presidente da Ordem dos Médicos, seja das poucas vozes que defende o Senhor
Ministro da Saúde, quebrando, assim, a unidade da classe médica.
Porque aquelas afirmações traduzem realmente o apoio do colega Carlos Ramalhão
ao Senhor Ministro da Saúde limita-se este CR a lamentar profundamente que
aquele apoio ao Ministro da Saúde tenha surgido da parte de um médico do
Norte, ainda por cima com a intenção de vir a presidir à Ordem dos Médicos, o
que revela um manifesto desconhecimento e um evidente desacordo com o sen-
tir dos médicos da Secção Regional do Norte.
O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

3 – ORGANIZAÇÃO INTERNA REGIONAL

1 – Em resposta às declarações do Colega Carlos Ramalhão (de apoio à acção política
do Ministro da Saúde), o CRN enviou o comunicado que consta do Documento 7 a)
aos médicos inscritos nas Secções Regionais do Norte e do Sul. O mesmo assunto,
motivou um conjunto de acusações ao CRN, formuladas num jornal electrónico por
um dirigente da FNAM. A resposta do CRN consta do Documento 7 b).

2 – Perante as dúvidas expressas nos órgãos de comunicação social relativas à legali-
dade da colocação de postos de recepção de votos por correspondência aquando das
recentes eleições para os corpos gerentes da Ordem dos Médicos, o CRN emitiu o
esclarecimento que consta do Documento 8.
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Doc. 6 (11/10/2001)
INQUÉRITO SOBRE NECESSIDADES MÉDICAS

ENVIADO
AOS MÉDICOS DO DISTRITO MÉDICO DE VIANA

DO CASTELO

Ex.mo(a) Colega:

As condições de exercício profissional dos médicos
são, como é seguramente do conhecimento do
Ex.mo(a) Colega, um motivo de preocupação cons-
tante deste Conselho Regional.
Estas condições condicionam a qualidade do exercí-
cio da Medicina, a relação médico-doente, o nível de
cuidados prestados aos doentes e a responsabilida-
de civil, disciplinar, deontológica e penal dos médi-
cos.
É convicção deste Conselho que muitas das acusa-
ções de que os médicos são vítimas, quer em priva-
do, quer servindo para aumentar as audiências das
televisões e demais órgãos de informação, resultam
da inexistência de condições adequadas ao exercí-
cio da actividade médica, seja esta especializada ou
não.
Assim, e de forma sucinta, vimos solicitar ao Ex.mo(a)
Colega a resposta ao seguinte inquérito:
1 – Local de actividade profissional
2 – Meios humanos deficitários Sim Não

-médicos
-enfermeiros
-técnicos paramédicos
-auxiliares de acção médica

3 – Motivo da deficiência em meios humanos
4 – Meios de diagnóstico deficitários Sim Não

Quais
- -
- -

5 – Meios terapêuticos deficitários Sim Não
Quais

- -
- -

6 – Instalações deficitárias Sim Não
Quais

- - -
Agradecendo antecipadamente a resposta do
Ex.mo(a) que permitirá à Ordem dos Médicos de-
monstrar aquilo que não é da responsabilidade dos
médicos nas ineficiências do sistema de saúde, apre-
sento-lhe os meus melhores cumprimentos.
Permito-me ainda salientar que a resposta a este in-
quérito será decisiva para a acção dos futuros corpos
gerentes da Ordem dos Médicos no Distrito Médico
de Viana do Castelo e que venham a ter a necessária
e indispensável consonância de opiniões com as idei-
as e com o estilo do Conselho Regional a que tenho
a honra de presidir.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Regional
(Dr. Miguel Leão)



Doc. 7b (06/11/2001)
INFORMAÇÃO AOS MÉDICOS

DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE.
RESPOSTA A UM TEXTO ELECTRÓNICO DE UM DIRIGENTE DA FNAM A PROPÓSITO DO APOIO
DO COLEGA CARLOS RAMALHÃO (CANDIDATO A PRESIDENTE DA ORDEM DOS MÉDICOS) AO

MINISTRO DA SAÚDE

1 – Através de um jornal electrónico um alto dirigente da FNAM faz um con-
junto de acusações ao CRN da Ordem dos Médicos, pelo facto de, em
informação aos médicos, este Conselho ter citado o Dr. Carlos Ramalhão
transcrevendo as suas declarações à TVI: "Este Ministro da Saúde já devia
ser Ministro da Saúde há mais tempo".

2 – O conjunto de acusações referidas não merece resposta. O trabalho de-
senvolvido por esta Secção Regional está descrito e é publico. Basta ler a
Revista Nortemédico.

3 – Quanto ao mais é absolutamente legitimo que aquele alto dirigente da
FNAM apoie aquele Colega juntando-se assim à lista de dirigentes do Mi-
nistério da Saúde que promovem o Dr. Carlos Ramalhão, nomeadamente :
- ex-directores gerais de saúde,
- ex-dirigentes de unidades locais de saúde que apelidaram os médicos de
  medicina geral de sinaleiros,
- ex-dirigentes da Ordem que consideraram que os médicos tratavam os
  doentes como gado,
- ex-directores de hospitais que aplaudiram o veto do acto médico,
– e tantos directores de hospitais que transformam aquela candidatura numa
espécie de Ministério da Saúde disfarçado.

4 – O CRN crê contudo que os médicos que a FNAM representa não se identi-
ficam com aquela posição.

Na verdade, não podemos acreditar que aquele sindicato médico que contri-
buiu decisivamente para a derrota política da ex-ministra Leonor Beleza se
reveja nas posições do Dr. Carlos Ramalhão que, afinal, não só tem apreço
pela acção política do Ministro Correia de Campos como também, segundo o
próprio afirmou ao Jornal Independente de 2 de Novembro, foi convidado
pela Dr.ª Leonor Beleza para Director do Hospital de S. João pondo apenas
como condição ser director em exclusividade.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

Doc. 8 (10/12/2001)
ESCLARECIMENTO DO CRNOM SOBRE A CAMPA-
NHA ELEITORAL PARA A ORDEM DOS MÉDICOS

1 – O Dr. Carlos Ramalhão e/ou os seus apoiantes têm
vindo a por em duvida a legalidade da existência
de postos de recepção de votos por correspondên-
cia em locais específicos.

2 – Informa-se que a criação dos referidos postos de
recepção foi objecto de deliberação pelo CRN ao
abrigo do disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 27
do Regulamento Eleitoral da Ordem dos Médicos.

3 – Informa-se também que os mandatários das diver-
sas candidaturas (incluindo, como é óbvio) o man-
datário do Dr. Carlos Ramalhão, Dr. Mário Moura,
foram informados daquela deliberação, nos termos
do número 5 do mesmo Regulamento, por carta
registada, conforme poderá ser comprovado pelos
órgãos de comunicação social através de consulta
aos registos de correio existentes na Secção Regio-
nal do Norte.

4 – Como é compreensível o estrito cumprimento da
legalidade destina-se apenas e só a permitir uma
maior participação eleitoral, que poderia ser pre-
judicada pelo facto de existir uma única lista con-
corrente aos corpos gerentes da Secção Regional
do Norte.

5 – O facto do Dr. Carlos Ramalhão querer impedir a
expressão da vontade dos médicos só a ele diz res-
peito. A razão profunda desta atitude é fácil de
depreender. O CRN não expressa claramente a sua
interpretação porque não só Dr. Carlos Ramalhão
não costuma estar disponível para os órgãos de co-
municação social como também não queremos
contribuir para a promoção da sua candidatura atra-
vés da criação de polémicas artificiais.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
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Agenda

Março - Abril 2002
CURSO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DOS INTERNATOS MÉDICOS

SRNOM
1 de Março, 6ª feira, 16h-21h e 2 de Março, Sábado, 10h-14h. 1º Módulo - Perfis e Funções do Orientador (Drª. Isabel Caixeiro; 9
horas): • Contextualização dos Internatos Médicos • Necessidades e expectativas dos participantes • A relação Orientador/Interno. Dinâmica de grupo • Contrato
de Formação – Plano individual de formação do Interno.

15 de Março, 6ª feira, 14h-21h e 16 de Março, Sábado, 09h-14h e 15h-18h. 2º Módulo - Necessidades, Objectivos e Estratégias de
Formação (Drª. Piedade Santos; 9 horas): • Principais teorias educacionais e aplicações práticas • Identificação de necessidades de formação dos Internos •
Definição de objectivos • Estratégias, contextos e situações de formação. 3º Módulo - Métodos de Formação (Drª. Piedade Santos; 6 horas).
22 de Março, 6ª feira, 16h-21h e 23 de Março, Sábado, 10h-14h e 15h-18h. 4º Módulo - Garantia de Qualidade da Formação (Engª.
Isabel Oliveira; 12 horas): • Garantia de qualidade nos Internatos • Projectos para a melhoria contínua da qualidade dos Internatos.

5 de Abril, 6ª feira, 16h-21h; 6 de Abril, Sábado, 10h-14h e 15h-18h; 12 de Abril, 6ª feira, 16h-21h e 13 de Abril, Sábado, 10h-14h e
15h-18h; 5º Módulo - Avaliação (Drª. Piedade Santos; 24 horas): • Avaliação do desempenho dos Orientadores • Auto-avaliação • Avaliação inter-
pares • Feed-back dos Internos • Avaliação externa objectiva • Aprendizagem independente e auto-dirigida • Avaliação formativa – conceitos e métodos • Avaliação
sumativa – conceitos e métodos • Auto-avaliação.
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ACONTECEU...

REUNIÕES CIENTÍFICAS

3 e 4 de Outubro – Jornadas de Doença Vascular Cerebral.
11 e 12 de Outubro – V Jornadas Regionais Patient Care.
19 e 20 de Outubro – XVIII Encontro de Outono do Grupo Portu-
guês de Psiquiatria Consiliar/Ligação e Psicossomática.
6 e 7 de Novembro – Jornadas de Medicina Interna do Porto.
23 e 24 de Novembro – XXI Curso Internacional de Anestesia e
Cuidados Intensivos [H.G.S.A].
29 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro – Seminário “Cérebro e De-
senvolvimento” [Secção de Desenvolvimento da Sociedade Portuguesa
de Pediatria].
13, 14 e 15 de Dezembro – 1º Congresso Português de Podologia.

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
12, 13, 26 e 27 de Outubro – Curso de Formação para Orientadores
dos Internatos.
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de Outubro – Curso de Pós-Graduação
“Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos Médicos, SRN].
8, 9, 10, 16 e 17 de Novembro – Curso de Formação para Orienta-
dores dos Internatos.
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de Novembro – Curso de Pós-Graduação
“Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos Médicos, SRN].
19 a 23 e 26 a 30 de Novembro – Curso de Internet e Medicina.
7, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Dezembro – Curso de Pós-Graduação
“Gestão para Médicos” [Univ. Católica/Ordem dos Médicos, SRN].

EVENTOS CULTURAIS

Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
27 de Outubro – Ensemble de Música de Câmara Nacional da Chi-
na.
17 de Novembro – Recital de Violoncelo e Piano [Bruno Pinto Car-
doso - Violoncelo / Luís Pipa - Piano].
8 de Dezembro – Orquestra Metropolitana de Lisboa.
19 de Janeiro (21h30) – Recital de Música de Câmara da Orquestra
Gulbenkian [Anibal Lima - Violino; Khatchatour Amirkhanian - Vio-
la; Iouri Axenov - Contrabaixo; Andrew Swinnerton - Oboé; Esther
Georgie - Clarinete].

Exposições
28 de Setembro a 14 de Outubro – Exposição de Escultura em Ferro
“Para Além dos Sentidos” [Helena Homem de Melo].
18 a 31 de Outubro – Exposição de Pintura [Camilo Alves] (Paisa-
gem – Óleo sobre Tela).
8 a 19 de Novembro – Exposição de Pintura [Prof. Levi Guerra] (Agua-
relas e Guaches).
23 de Novembro a 3 de Dezembro – Exposição de Pintura, Cerâmi-
ca e Jóias [Vaz Delgado].
5 a 20 de Dezembro – Exposição Colectiva de Pintura [Euro Galeria]
(Originais e Serigrafias).
22 a 31 de Dezembro – Exposição de Pintura e Cerâmica “Percur-
sos” [Noémia Matos, Carla Mota, Alertina e Alberto Azevedo].

VAI ACONTECER...

REUNIÕES CIENTÍFICAS

26 de Janeiro – V International Meeting of Treatment in
Dermatologie [HGSA].
8 e 9 de Fevereiro  2002 –  XIII Jornadas de Medicina Dentá-
ria do Porto.
1 e 2 de Março – I Jornadas de Andrologia para Medicina
Familiar [Sociedade Portuguesa de Andrologia].
14 , 15 e 16 de Março – 14º Encontro Nacional de
Epileptologia.
22  e  23 de Março – XIX Curso de Actualização de
Dermatologia e Venereologia.

REUNIÕES ORGANIZADAS PELO CRNOM
4, 5, 11, 12, 25 e 26 de Janeiro – Curso de Pós-Graduação
Gestão para Médicos [Univ. Católica/Ordem dos Médicos,
SRN].
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de Fevereiro – Curso de Pós-Gradu-
ação Gestão para Médicos [Univ. Católica/Ordem dos Médi-
cos, SRN].
01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de Março – Curso de
Pós-Graduação Gestão para Médicos [Univ. Católica/Ordem
dos Médicos, SRN].

EVENTOS CULTURAIS

Ciclo de Música Clássica “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
16 de Fevereiro (21h30) – Recital de Piano [Luísa Tender].
17 de Março (21h30) – Quinteto de Sopros “Versus” [Ana
Maria Ribeiro (solista da Orquestra Nacional do Porto) - Flau-
ta; Catherine Gay (solista da Orquestra Nacional do Porto) -
Oboé; Victor Pereira (solista do Remix Ensemble) - Clarinete;
Hugo Carneiro (solista da Orquestra Nacional do Porto) - Trom-
pa; Paulo Martins (concertista, professor da Artave) - Fagote;
Rui Pinheiro-Pianista Convidado].

Exposições
10 a 20 de Janeiro – Exposição de Fotografia “Por Detrás da
Objectiva” [Joaquim Tavares].
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