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EDITORIAL 
J. Germano de Sousa 

Feliz 2003 ... 

Q uero começar este editorial com o desejo de um Bom Ano 

de 2003 para todos os médicos e para as suas famílias. 

Num Pa ís onde a crise é cada vez mais a palavra de ordem, 

é desejável procurar motivos de optimismo. Mas não é tarefa fácil .. . 

Para muitos médicos o cenário não é muito diferente daquele que 

tem esmorecido o entusiasmo de uma boa parte dos portugueses. 

Hospitais desmotivados, critérios de escolha sempre discutíveis, a 

ameaça de ver critérios de natureza pessoal sobreporem-se à 
capacidade técnica, unidades sem condições e sem os meios 

humanos desejáveis, etc. 

É um cenário que se repete e muitos de nós já nos habituámos a 

receber muitas das propostas e muitas leis "promissoras" com 

desconfiança ou mesmo indiferença. A experiência das últimas 

décadas mostra-nos que tem sido lento o progresso e que muitos 

tem procurado atalhados ... e encontrado trabalhos. 

Não há a certeza que 2003 seja diferente. Com quatro ministros 

da Saúde em quatro anos não é fácil entender o caminho nem as grandes 

opções. O novo ano começa com a entrada em vigor de duas medidas de 

grande importância e que constituem pesado desafio para os médicos. 

A primeira, em vigor desde 1 de Janeiro, é o novo modelo de receita médica . O 

Governo entendeu não introduzir as alterações sugeridas pela Ordem dos 

Médicos. Por isso defendemos um princípio claro: - ·os colegas devem impedir 

a substituição sistemática do medicamento prescrito, seja ele de marca ou 

genérico. Uma posição que tem como base a defesa do princípio de que o 

médico é o único profissional com capacidade para prescrever. 

Outra profunda alteração prende-se com a entrada em vigor da Lei 27/2002, 

de 8 de Novembro, que aprova o novo Regime Jurídico da Gestão Hospitalar. 

É uma hipótese de renovar e alterar profundamente a vida dos nossos hospitais, 

melhorando a sua qualidade e a sua capacidade de resposta. Mas é também 

uma mudança radical, com os riscos e com as resistências normais. 

Para os médicos é um desafio. É um caminho novo que só poderá ser percorrido 

com o apoio deles. Por isso é bom que todos entendam - principalmente os 

poderes políticos - que se pode legislar, prometer, e até fazer, mas dificilmente 

se poderá avançar com uma boa política de saúde se ele for construída contra 

os médicos. Por isso o êxito das novas medidas, bem assim como das próximas, 

dependerá em boa parte da capacidade da Tutela respeitar e ter em conta a 

opinião dos médicos e da sua Ordem. 

Por isso, oxalá que 2003 seja melhor para todos ... 
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INFORMAÇÃO 

Regime Jurídico 
da Gestão H os 
Publicado no Diário da República em 8 de 
Novembro de 2002, entrou em vigor no passado 
dia 6 de }aR_eiro o novo Regime Jurídico da Gestão 
Hospitalar e que procede à primeira alteração à 
Lei no 48/90, de 24 de Agosto 
São medidas, com força de Lei, que vão 
introduzir na vida 
hospitalar. São alterações que mexem com 

ua .. .-a.-,uaa dos . Para um completo 
-....~~ o texto publicado no 

I 

lar 

Lei Nº 27/2002, 
Novembro 



«Lei Nº 27/2002, de 8 de 
Novembro 
Aprova o novo regime iurídico 
da gestão hospitalar e procede 
à primeira alteração à Lei No 
48/90, de 24 de Agosto 
A Assembleia da República de
creta , nos termos da alínea c) do 
artigo 161 ° da Constitui ção, 
para va ler como lei geral da 
República, o segui nte: 

Artigo 1º 
Alterações 

As bases XXXI, XXXIII , XXXVI e XL 
da Lei n° 48/90, de 24 de 
Agosto, passam a ter a seguinte 
redacção: 

«Base XXXI 
Estatuto dos profissionais de 
saúde do Serviço Nacional de 
Saúde 
1 - Os profissionais de saúde que 
trabalham no Serviço Nacional de 
Saúde estão submetidos às regras 
próprias da Adm inistração Pública e 
podem co nstituir-se em corpos 
especiais, sendo alargado o regime 
laboral aplicável , de futuro , à lei do 
contrato individual de trabalho e à 
contratação co lectiva de trabalho . 
2 - .. . 
3 - .. . 
4 - .. . 

Base XXXIII 
Financiamento 
1 - O Serviço Nacional de Saúde é 
f inanciad o pe lo Orçamento do 
Estado, através do pagamento dos 
actos e actividades efectivamente 
realizados seg undo uma tabela de 
preços que co nsagra uma 
class if icação dos mesmo actos, 
técnicas e serviços de saúde . 
2 - .. . 
a) .. . 
b) .. . 
c) .. . 
d) .. . 
e) .. . 

~ .. . 
g) .. . 

Base XXXVI 
Gestão dos hospitais e centros de 
saúde 
1 - .. . 
2 - .. . 
3 - A lei pode prever a criação de 
unidades de saúde com a natureza 
de sociedades anónimas de capitai s 
públicos. 

Base XL 
Profissionais de saúde em regime 
liberal 
1 - ... 
2- O exercício de qua lquer profissão 
que implique a prestação de 
cuidados de saúde em regime libe
ra l é regu lamentado e fi sca lizado 
pe lo Ministério da Saúde, se~ 
preiuízo das funções comet1das a 
Ordem dos Médicos, à Ordem dos 
Enfermeiros e à Ordem dos 
Farmacêuticos . 
3 - .. . 
4 - ... » 

Artigo 2º 
Gestão hospitalar 

É aprovado o reg ime iuríd ico da 
gestão hospitalar, o qua l consta em 
anexo à presente lei e da qual faz 
parte integrante. 

INFORMAÇÃO 

Artigo 3º 
Disposição transitória 

Até à publicação da regula
mentação prevista na presente . lei 
mantém-se em vigor o Decreto 
Regulamentar n° 3/88, de 22 de 
Janeiro . 

Artigo 4º 
Norma revogatória 

É revogado o Decreto-Lei no 19/88, 
de 2 1 de Jane iro. 

Artigo 5º 
Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no prazo 
de 60 dias após a publicação, com 
excepção da alínea c) do n.o 1 do 
artigo 2. 0 e do capítulo II I do regime 
iurídico da gestão hospitalar, que 
entram em vigor no dia imediato ao 
da sua pub licação. 

Aprovada em 26 de Setembro de 2002. 

O Presidente da Assembleia da República, 
João Bosco Mota Amora l. 

Promulgada em 24 de Outubro de 2002. 

Publique-se. 

O Presidente da República, 
JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 29 de Outubro de 2002. 

O Primeiro-Ministro, 
José Manuel Durão Barroso. 
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ANEXO 

REGIME JURÍDICO DA GESTÃO 
HOSPITALAR 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

Artigo 1º 
Âmbito 

1 - A presente lei aplica-se aos 

hospitais integrados na rede de 

prestação de cuidados de saúde. 

2 -A rede de prestação de cuidados 

de saúde abrange os estabe le

cimentos do Serviço Naciona l de 

Saúde (SNSL os estabelecimentos 

privados que prestem cu idados aos 

utentes do SNS e outros serviços de 

saúde, nos termo s de contratos 

ce lebrádos ao abrigo do disposto 

no capítu lo IV, e os profissionais em 

regime liberal com quem se iam 

ce lebradas conve nções . 

Artigo 2º 
Natureza jurídica 

- Os hospitai s integrados na rede 

de prestação de cu idados de saúde 

podem revestir uma das segu intes 

figuras iu rídicas: 

a) Estabelecimentos públicos, 

dotado s d e persona lidad e 

iurídica, autonomia administrativa 

e finan ce ira, co m ou sem 

autonomia patrimonial; 

b) Estab e lec im entos públi cos, 

dotados d e p e rso nalidad e 

iuríd ica, autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e natureza 

empresarial; 

c) Sociedades anónimas de cap ita is 

exclusivamente públicos; 

d) Estabelecimentos privados, com 

ou sem fins lucrativos, com quem 

seiam celebrados contratos, nos 

termos do n° 2 do artigo anterior. 

2 - O disposto no número anterior 

não preiudica a gestão de institu ições 

e serviços do SNS por outras 

entidad es, pú blica s ou pri va da s, 

mediante contrato de gestão ou em 

regime de conve nção por grupos de 

médicos, nos termos do Estatuto do 

SNS, aprovado pelo Decreto- Lei n° 

11 /93, de 15 de Jane iro, podendo 

aderir à mesma outros profiss ionais 

de saúde, em termos a definir no 

despacho que autorize a convenção. 

Artigo 3º 
Exercício da actividade 

1 - A capacidad e iu rídica dos 

hospitais abrange todos os dire itos e 

obrigações necessanos à 
prossecução dos seus fin s. 

2 - O exercício da activ id ade 

hospitalar pelas entidades referida s 

na al ínea d) do n° 1 do artigo ante

rior está suieito a licenciamento 

prévio, nos termos da leg islação 

aplicável. 

Artigo 4º 
Princípios gerais na prestação 

de cuidados de saúde 
Na prestação de cuidados de saúde 

observam-se os seguintes princípios 

gerais: 

a) Lib erdade de esco lha do 

estabe lecimento hosp italar, em 

articu lação com a rede d e 

cuidados de saúde primários; 

b) Prestação de cuidados de saúde, 

com humanidade e respeito pelos 

utentes; 

c) Atendim ento de qualidade, com 

eficácia e em tempo útil aos utentes; 

d) Cumprimento das normas de ética 

e deontolog ia profissiona is. 

Artigo 5º 
Princípios específicos da gestão 

hospitalar 
Os hosp itai s d evem pautar a 

respectiva gestão pelos seg uintes 

princípios: 

a) Dese nvo lvimento da activ idade de 

acordo com instrumentos de gestão 

previsional, designada-mente 

planos de act ividade, anuais e 

plurianuais, o rçamentos e outros; 

b) Garantia aos utentes da prestação 

de cuidados de saúde de 

qualidade com um controlo 

rigo roso dos recursos; 

c) Desenvo lvimento de uma gestão 

c riteri osa no respeito pelo 

c umpri mento dos ob iectivos 

defin idos pe lo Min istro da Saúde; 

d) Financiamento das suas activi

dades em função da va lo riza ção 

dos actos e serviços efectivamente 

prestados, tendo por base a tabela 

de preços e os acordos que se 

encontrem em vigor no SNS; 

e) Prom oção da articu lação 

fu nciona l da rede de prestação de 

cuidados de saúde; 

f) Ap licação do Pl ano O fi cia l de 

Contas do M inistério da Saúde. 

Artigo 6º 
Poderes do Estado 

- O M ini stro da Saúde exerce em 

relação aos hospita is integrados na 

rede de prestação de cu idados de 

saúde e na parte das áreas e 

actividade, centros e serv iços nela 

integrados, os seguintes poderes: 

a) Defini r as normas e os cri térios de 

actuação hosp italar; 

b) Fixar as directrizes a que devem 

obedecer os planos e programas 

de acção, bem como a aval iação 

da qualidade dos resu ltados 

obtidos nos cu idados prestados à 

popu lação; 

c) Exigir todas as informa ções 

iul gadas necessa n as ao 

acompanhamento da actividade 

dos hospitais; 

d) Determinar auditorias e inspecções 

ao seu funcionamento, nos termos 

da legis lação aplicáve l. 

2 - Os hospitais devem facultar ao 



Ministro da Saúde, sem pre juízo da 

prestação de outras informações 

lega lmente exigíveis, os seg uintes 

elementos, visando o seu acompa

nhamento e controlo: 

a) Os documentos ofic iais de 

prestação de contas, conforme 

definido no Plano Oficia l de 

Contas do Min istério da Saúde; 

b) Informação periódica de gestão 

sobre a actividade prestada e 

respectivos indicadores. 

Artigo 7º 
Órgãos 

Os hospita is integrados na rede de 

prestação de cuidados de saúde 

compree ndem órgãos de admi

nistração, de fisca lização, de apoio 

técnico e de consulta . 

Artigo 8º 
Informação pública 

O Min istério da Saúde divulga, 

anua lmente, um re latório com os 

resultados da ava liação dos hospitais 

que integram ó rede de prestação 

de cuidados de saúde med iante um 

conjunto de ind icadores que 

evidenc ie o seu desempe nho e 

eficiência. 

CAPÍTULO li 
Hospitais do sector público 

administrativo (SPA) 

SECÇÃO I 
Estabelecimentos públicos 

Artigo 9.º 
Regime aplicável 

- Os hospitais previstos na alínea 

a) do n° l do artigo 2° regem-se 

pelas normas do capítulo I, pe las 

normas do presente capítu lo, pe las 

normas do SNS, pelos regu lamentos 

internos e, subsidiariamente, pelas 

normas ap licáveis ao SPA. 

2- A atribu ição da natureza jurídica 

referida no número anterior a 

hospita is integrados na rede de 

prestação de cu idados de saúde 

efectua-se mediante d iploma 

próprio do Governo . 

Artigo 10º 
Princípios específicos da gestão 

hospitalar do SPA 
l - A gestão dos h os pita is abrangidos 

pelo n° l do artigo 9° observa os 

seguintes princípios específicos: 

a) Garantia da eficiente utilização 

da capacidade insta lada, 

designadamente pe lo p leno 

aprove itamento dos equipa

mentos e infra-estruturas existentes 

e pela diversificação do 

reg ime de horário de 

traba lho, de modo a 

alcançar uma taxa 

óptima da ut il iza ção 

dos rec u rsos 

disponíveis; 

b) Elaboração de planos 

anua is e plurianuais e 

ce lebração de 

contratos-programa 

com a adm inistração 

regiona l de saúde (ARS) 

respectiva, de acordo 

com o princípio contido 

na alínea d) do artigo 

5° , nos quais sejam definidos os 

ob jectivos a ati ng ir e acordados 

com a tutela, e os indicadores de 

actividade que permitam aferir o 

desempenho das respectivas 

unidades e equipas de gestão; 

c) Avaliação dos titulares dos órgãos 

de administração, dos directores 

dos departamentos e de serviços e 

dos restantes profissionais, de 

acordo com o méri to do seu 

desempenho, sendo este aferido 

pela eficiência demonstrada na 

gestão dos recursos e pe la 

qua lidade dos cu idados prestados 

INFORMAÇÃO 

aos utentes; 

d) Promoção de um sistema de 

ince ntivos com o ob ject ivo de 

apoiar e estimu lar o desempenho 

dos profissionais envo lvidos, com 

base nos ga nhos de efi ciência 

conseguidos, incentivos que se 

traduzem na me lhoria das 

co ndições de traba lh o, na 

· pa rt ic i poção em acções de 

formação e estág ios, no apoio à 
invest igação e em pré mi os de 

desempenho; 

e) Articu lação das funções essenciais 

da prestação de cuidados e de 

gestão de recursos em torno dos 

directores de departamento e de 

serviço, sendo- lhes reco nhecido, 

sem prejuízo das competências dos 

órgãos de admin istração, autono

mia na organ ização do traba lho e 

os co rresponde ntes poderes de 

direcção e disciplinar sob re todo o 

pessoa l que integra o seu depar

tamento ou serviço, independente

mente da sua carre ira ou categoria 

profiss ional, com a sa lvaguarda 

das competências técnica e 

científica atribuídas por lei a cada 

profissão; 

f) Nos casos em que a garantia da 

satisfação dos utentes de acordo 

com padrões de qua lidade e a 
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preços competitivos o justifique, a 

possibilidade de cessão de 

exploração ou subcontratação, nos 

termos da alínea f) do artigo 12°, 

de um centro de responsabilidade, 

ou de um serviço de acção médica, 

a grupos de profissionais de saúde 

ou a entidades públicas ou 

privadas que demonstrem 

capacidade e competência 

técnicas. 

2- Os directores de departamento e 

de serviço respondem perante os 

conselhos de administração dos 

respectivos hospitais, que fixam os 

objectivos e os meios necessários 

para os atingir e definem os 

mecanismos de avaliação periódica . 

3 - As comissões de serviço dos 

directores de departamento e de 

serviço para além das situações 

previstas no artigo 43° do Decreto

Lei n° 73/90, de 6 de Março, quando 

se trate de profissionais designados 

ao abrigo desta lei, podem ser dadas 

por findas, a todo o tempo, pelo 

respectivo conselho de adminis

tração, em resultado do incum

primento dos objectivos previamente 

definidos. 

Artigo 11Q 
Organização interna 

1 -A estrutura orgânica dos hospitais, 

bem como a composição, 

competências e funcionamento dos 

órgãos hospitalares, consta de 

regulamento a aprovar por diploma 

·próprio do Governo. 

2 - Os hospitais dispõem de um 

regulamento interno aprovado nos 

termos definidos pelo diploma a que 

se refere o número anterior. 

3- Para a prossecução dos princípios 

definidos no artigo anterior, os 

hosp itai s devem organ izar-se e 

desenvolver a sua acção por centros 

de responsabilidade e de custos. 

Artigo 12Q 
Tutela específica 

1 - Para além das competências 

referidas no artigo 6°, compete ainda 

ao Ministro da Saúde, com 

faculdade de delegação na ARS: 

a) Aprovar os planos de actividade 

e financeiros plurianuais; 

b) Aprovar os planos de actividade 

e os orçamentos de exploração e 

investimento anuais, bem como as 

respectivas alterações; 

c) Aprovar os documentos de 

prestação de contas; 

d) Aprovar as tabelas de preços a 

cobrar, nos casos previstos na lei ; 

e) Homologar os contratos

programa; 

n Autorizar os contratos de cessão de 

exploração ou subcontratações 

previstas na alínea n do artigo 1 Ü0
; 

g) Criar, extinguir ou modificar 

departamentos, serviços e 

unidades hospitalares. 

2 - Compete aos Ministros dos 

Finanças e do Saúde: 

o) Autorizar, nos termos do lei e nos 

limites dos suas competências, o 

compra ou alienação de imóveis; 

b) Definir os parâmetros da nego-

ciação o incluir nos instrumentos de 

regulamentação co lectivo . 

Artigo 13Q 
Receitas dos hospitais 

Constituem receitas dos hospitais : 

o) As dotações do Orçamento do 

Estado produto dos contratos

programo, previstos no alínea b) 

do n° 1 do artigo 1 Ü0
; 

b) O pagamento de serviços 

prestados o terce iros nos termos 

do legisla ção em vigor e dos 

acordos e tabelas aprovados, bem 

como os taxas moderadoras; 

c) Outras dota ções, compar

ticipações e subsídios do Estado 

ou de outros entidades; 

d) O rendimento de bens próprios; 

e) O produto da alienação de bens 

próprios e do constituição de 

direitos sobre os mesmos; 

f) As doações, heranças ou legados; 

g) Quaisquer outros rendimentos ou 

valores que resultem do sua 

actividade ou que, por lei ou 

contrato, lhe devam pertencer. 

Artigo 14Q 
Pessoal 

- Os funcionários e agentes do 

Administração Público que prestam 

serviço nos hospitais à doto do 

entrada em vigor da presente lei 

regem-se pelos normas gerais 

aplicáveis, de acordo com o 

disposto no base XXXI do Lei n° 48/ 

90, de 24 de Agosto 

2 - A admissão de pessoal pelos 

hospitais após a entrado em vigor 

da presente lei pode reger-se de 

acordo com os princípios do 

publicidade, do igualdade , da 

proporcionalidade e do prosse

cução do interesse público e pelas 

normas aplicáveis ao contrato indi

vidual de trabalho. 

3 - Exceptuo-se do disposto no 

número anterior o pessoal em 

formação que esteja ou venho o ser 

contratado poro esse fim, ao qual 

se aplico o contrato administrativo 

de provimento. 

4 -Ao pessoal com relação jurídica 

de emprego público que opte pelo 

regime de contratação individual de 

trabalho é aplicável o disposto nos 

artigos 21 ° e 22° do Estatuto do 

SNS. 

Artigo 15Q 
Hospitais com ensino e 

investigação 
Sem prejuízo da aplicação do 

presente lei aos hospitais com ensino 

pré-graduado e de investiga ção 

científico, os mesmos são objecto de 

diplomo próprio quanto aos 



aspectos relacionados com a 

interligação entre o exercício clínico 

e as actividades da forma ção e da 

investigação, no domínio do ensino 

dos profissionais de saúde. 

Artigo 16º 
Acordos com ·entidades 

privadas 
Mediante autorização do Ministro da 

Saúde, os hospitais podem associar

se e celebrar acordos com entidades 

privadas que visem a prestação de 

cuidados de saúde, com o objectivo 

de optimizaras recursos disponíveis. 

Artigo 17º 
Grupos e centros hospitalares 

l -Aos centros hospitalares aplica

se uma única estrutura de órgãos, 

nos termos previstos nesta lei . 

2- Cada estabelecimento hospitalar 

integrado em grupo hospitalar pode 

ter uma estrutura de órgãos própria, 

nos termos previstos na presente lei . 

SECÇÃO 11 
Estabelecimentos públicos 
com natureza empresarial 

Artigo 18º 
Regime aplicável 

- Os hospitais previstos na alínea 

b) do n° l do artigo 2° regem-se 

pelo respectivo diploma de criação, 

pelos seus regulamentos internos, 

pelas normas em vigor para os 

hospitais do SNS que não se jam 

incompatíveis com a sua natureza 

jurídica e, subsidiariamente, pelo 

regime jurídico geral aplicável às 

entidades públicas empresariais, 

não estando sujeitos às normas 

aplicáveis aos institutos públicos que 

revistam a natureza de serviços 

personalizados ou de fundos 

autónomos. 

2 - O disposto no número anterior 

não prejudica o cumprimento das 

disposições gerais constantes do 
capítulo I. 
3 - Os hospitais que revistam a 
natureza jurídica de estabele
cimentos públicos dotados de 
personalidade jurídica, autonomia 
administrativa, financeira e patrimo
nial e natureza empresarial constam 
de diploma próprio do Governo . 

CAPÍTULO III 
Sociedades anónimas de 

capitais públicos 

Artigo 19º 
Regime 

l -Os hospitais previstos na alínea c) 
do n° l do artigo 2° regem -se pelo 

disposto no capítulo I desta lei em 
tudo o que não seja incompatível 

com a sua natureza jurídica, pelo 
presente capítulo e nos ... 
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determinar especiais deveres de 

informação. 

CAPÍTULO IV 
Estabelecimentos privados 

Artigo 20º 
Regime 

l -Os hospitais previstos na alínea d) 
do n° l do artigo 2° regem-se : 
a) No caso de revestirem a natureza 

de entidades privadas com fins 
lucrativos, pelos respectivos esta
tutos e pelas disposições do Código 
das Sociedades Comerciais; 

b) No caso de revestirem a natureza 
de entidades privadas sem fins 
lucrativos, pelo disposto nos 
respectivos diplomas orgânicos e, 
subsidiariamente, pela lei geral 
aplicável. 

respectivos diplomas de · ' • 

criação, onde constam os ----"":":~~d~~~~~~i~~~~~~~· estatutos necessários ao seu 
funcionamento, pelo regime 

jurídico do sector empresarial 
do Estado, pela lei regu
ladora das sociedades 

anónimas, bem como pelas 
normas especiais cuja 

aplicação decorra do seu 
objecto social e do seu 
regulamento . 

2 - A titularidade do capital social 

pertence apenas ao Estado e a 
empresas de capitais exclusiva-mente 

públicos, nos termos a definir nos 
respectivos diplomas de criação. 

3 - Os direitos do Estado como 
accionista, bem como os poderes de 

tutela económica, são assegurados 
conjuntamente pelos Ministérios das 

Finanças e da Saúde, de acordo com 
o regime jurídico aplicável e as 
orientações estratégicas definidas. 

4 - Compete ao Ministro da Saúde 
verificar o cumprimento, pelos 

hospitais das orientações relativas à 
execução da política nacional de 

saúde, podendo, para o efeito, 

2 - O disposto no número anterior 
não prejudica o cumprimento das 
disposições gerais constantes do 
capítulo I. 

CAPÍTULO V 
Disposições finais e 

transitórias 

Artigo 21º 
Disposição final 

Os mandatos dos titulares dos actuais 
conselhos de administração dos 
hospitais referidos na alínea a) do n° 
l do artigo 2° mantêm-se até ao fi 
nal do respectivo prazo, desde que 
não ultrapassem 30 de Junho de 
2003. 
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INFORMAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO 

COMUNICADO 

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, reunido 
em Lisboa analisou as informações disponíveis sobre a auditoria 
financiada pela Comunidade Europeia e realizada com a 
colaboração da DECO sobre o INEM (Instituto Nacional de 
Emergência Médica) . 

A Ordem dos Médicos não pode deixar de lamentar os infaustos 
acontecimentos ocorridos mas tem como obrigação alertar a 
opinião pública para um desvio da interpretação que parece estar 
a processar-se. 

Assim é claro para esta Ordem que a auditoria realizada, através 
da emissão de "falsos" pedidos de socorro, é um método comum, 
e adequado que meramente mimetiza situações possíveis de ocorrer 
no dia a dia do serviço de emergência e com carácter real. Acresce 
que tal metodologia foi aprovada pelas várias entidades envolvidas 
nomeadamente estruturas do Ministério da Saúde. 

Quando perante a emissão dé um "falso" pedido de socorro, 
integrado num estudo programado, os serviços claudicam e 
doentes morrem por falta de assistência a culpa não é do estudo 
mas do serviço que assim expõe de forma tão dramática as suas 
insuficiências. 

O INEM necessita de dotação de meios humanos e financeiros e 
prioridade em temos de saúde, não necessita que escondam as 
suas insuficiências culpabilizando os avaliadores. 

A Ordem dos Médicos lamenta que o Presidente indigitado para 
o mencionado Instituto, ainda antes mesmo da tomada de posse, 
produza afirmações de desresponsabilização e de tentativa de 
mistificação atribuindo culpas a quem, pelo contrário, mais uma 
vez presta um bom serviço aos portugueses - A DECO. 

Lisboa, 21 de Janeiro de 2003 

O Conselho Nacional Executivo 

Novo m 
O Governo aprovou a 
Portaria que define o novo 
modelo de receita médica. 
O texto final, incluído no 
pacote legislativo que altera 
a política do medicamento, 
não teve a aprovação da 
Ordem dos Médicos. 
A posição da OM assenta 
fundamentalmente no 
pressuposto de que são os 
médicos os únicos 
profissionais em condições 
de prescrever 
medicamentos. 
Por isso, a OM convida os 
Colegas a impedirem 
sistematicamente a 
substituição do 
medicamento, seja ele de 
marca ou genérico. Para 
conhecimento da classe 
aqui fica o texto da Portaria 
que define as novas regras, 
e que entrou em vigor no 

dia 1 de Janeiro de 2003. 



elo de Receita Médica 
Portaria N° 1501/2002, 
de 12 de Dezembro 

A lei actual consagra a obrigato

riedade da prescrição por deno
minação comum internacional de 

determinadas substâncias activas, 
bem como a concessão ao utente 

do direito de opção por um medi
camento genérico, quando o 

médico prescritor não se oponha . 
Dado que a regulamentação da 
receita médica se encontra dispersa 

por leg is lação avulsa, que não se 
encontra adaptada a estas novas 
exigências legais, torna-se neces

sária a introdução de um novo 
modelo único de receita médica de 

características uniformes, nomeada
mente quanto à racionalização da 

prescrição de medicamentos. 
Introduz-se ainda a regulamentação 
da receita médica renovável, que 

facilita o acesso dos doentes aos 
medicamentos de que necessitam 

para tratamentos prolongados, sem 
prejuízo do imprescindível controlo 

médico sobre os níveis de pres
crição, mas associando a vantagem 

da diminuição dos custos sociais, 
além de se tratar de uma relevante 

contribuição para o desconges-
. tionamento dos serviços prestadores 
de cuidados de saúde . 

Adopta-se um modelo de receita 

médica que permite a sua utilização 
em suporte papel ou informático, 
com preenchimento manual ou 

informático, possibilitando também 
a modalidade de receita renovável, 

prevendo-se, desde já, a possi
bilidade de adaptação a formato 
integralmente electrónico. 

O modelo de receita ora aprovado 

aplica-se à prescrição dos medica
mentos a comparticipar pelo Serviço 

Nocional de Saúde (SNS), inde
pendentemente do seu local de 

prescrição, quer sejam prescritos em 
hospitais e centros de saúde quer o 
sejam em consultórios médicos 

particulares, sem pre1u1zo da sua 
utilização por outros subsistemas de 

saúde que o venham a adoptar. 
Nestes termos, de harmonia com o 
disposto no artigo 1 0° do Decreto

Lei n° 118/ 92 de 25 de Junho: 
Manda o Governo, pelo Ministro 

da Saúde, o seguinte: 

Receita Médica N!. Local de prescnçao 

000003361254 

Vinheta 
do 

local 

Utente: _________________ _ 

Ministério da Saúde 

Telefone:-----------------

Entidade responsável:--------------

N. • de beneficiário: 

I 0 Dr. 

Vlnheta 
do 

médico 
Contacto teUtfónico 

Oes9laÇio do meáJCalllmto, dosagem, forma ~a, á1111ensão da embalagem N. • lde!rtificaçã> óptica 

Posologie 

Assinatura do medico JX&SCfitor: 

Data __ ! __ ! __ 

Validade: 1 O DIAS ÚTEIS 

Modelo n.• 1806 {b clusivo da INCM. S. A.) ~ 

[] II] rn m Autorizo o fornecimento ou a dispensa da um madlcamMto genérico 

Assinatura do medico prescritor. 

[) II) [1) (i] Nõo autorizo o fornecimarrto ou a dispensa de um medicilm<flto genérico 

Assllatura do méd'ICO prescritor: 
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INFORMAÇÃO 

1º 
Objecto 

1 - É aprovado o modelo de 

receita médica destinado à 

prescrição de medicamentos 

incluindo a de medicamentos 

manipulados, anexo à presente 

portaria e que dela constitui parte 

integrante. 

2 - A adaptação à forma 

electrónica do modelo ora 

aprovado deve cumprir as normas 

aqui previstas, sendo objecto das 

necessárias adaptações a deter

minar por despacho do Ministro da 

Saúde. 

3 - O modelo de receita médica 

em suporte de papel pré-impresso é 

modelo exclusivo da Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, S. A 

2º 
Âmbito 

O modelo de receita médica 

aprovado pela presente portaria é 

de utilização obrigatória por todos 

os prescritores de medicamentos no 

âmbito do SNS, bem como no 

âmbito de outros subsistemas de 

saúde que o venham a adoptar, 

sem prejuízo do disposto na 

legislação especial aplicável à 
prescrição de medicamentos 

contendo estupefacientes e 

psicotrópicos. 

3º 
Regras de prescrição 

1 - A receita médica pode ser 

pre-enchida informática ou manual

mente. 

2 - Em cada receita médica 

podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, com o limite 

máximo de quatro embalagens. 

3 -Sem prejuízo do disposto no 

número anterior e no n° 2° da 

Portaria n° 1278/2001, de 14 de 

Novembro, em relação aos 

medicamentos pertencentes aos 

grupos terapêuticos constantes das 

tabelas anexas ao despacho 

conjunto n° A-81 /86-X, de 8 de 

Abril, publicado no Diário da 

República, 2° série, n° 1 00, de 2 de 

Maio de 1986, alterado pelo 

despacho conjunto n° A-35/87 -X, 

de 4 de Março, publicado no Diário 

da República, 2° série, de 2 de 

Maio de 1987, podem ser prescritas 

numa só receita: 

a) Até duas embalagens do 

medicamento constantes das 

tabelas 1 e 2 dos citados 

despachos conjuntos; 

b) Até quatro embalagens no caso 

de os medicamentos prescritos 

se apresentarem sob a forma de 

embalagem unitária, enten

dendo-se por tal, aquela que 

contém uma unidade de forma 

farmacêutica na dosagem média 

usual para uma administração. 

4 - Sempre que o médico 

prescritor considere haver motivos 

para autorizar ou não autorizar a 

dispensa de um medicamento 

genérico em vez do medicamento 

prescrito, deverá assinalar esta sua 

decisão no local próprio para o 

efeito. 

5 - O não preenchimento ou o 

preenchimento simultâneo dos dois 

campos que constam do rodapé da 

receita médica equivalem à 
concordância do médico com a 

dispensa do medicamento genérico. 

6 - Os medicamentos passíveis 

de prescrição através de receita 

médica renovável são, designa

damente, aqueles a que se refere a 

tabela 2 mencionada na alínea a) 

do n° 3, sem prejuízo das adap

tações e específicações que venham 

a justificar-se, a aprovar por 

despacho do Ministro da Saúde. 

4º 
Regimes especiais 
- Sempre que a receita for 

dirigida a um doente abrangido 

pelo regime especial de compar

ticipação de medicamentos, ao 

abrigo Decreto-Lei n° 118/92, de 

25 de Junho, com a redacção que 

lhe foi dada pelos Decretos-Leis n°s 

305/98, de 7 de Outubro, e 205/ 

2000, de 1 de Setembro, deve ser 

adoptado o seguinte procedimento: 

No caso de doentes com 

medicação especial, a indicação 

prevista nos n°s 4 e 5 do artigo 3° 

do Decreto-Lei n° 118/92, de 25 

de Junho, com a redacção que lhe 

foi dada pelos Decretos-Leis n°s 

305/98, de 7 de Outubro, e 205/ 

2000, de 1 de Setembro, deve ser 

escrita manualmente na receita 

médica pelo médico prescritor 

quando não for possível a sua 

impressão informatizada. 

2 - No caso de o doente ser 

beneficiário de um subsistema ou 

de um seguro de saúde, é 
obrigatório o preenchimento manual 

ou informático do campo relativo à 
entidade financeira responsável. 

3- Sempre que a prescrição seja 

dirigida a um doente pensionista 

abrangido pelas condições previstas 

no n° 1 do artigo 3° do Decreto-Lei 

n° 118/92, de 25 de Junho, com a 

redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n° 205/2000, de 1 de 

Setembro, se não for possível a 

impressão informática da receita 

médica, será colocada a vinheta de 

cor verde de identificação da 

unidade de saúde, pelos serviços 

respectivos, no local próprio. 

4 - Quando a receita médica se 

destinara trabalhadores migrantes, 

deve ser colocado na receita médica, 

pelos serviços administrativos das 

instituições, o carimbo em vigor com 

a palavra "migrante", o nome do 



trabalhador e a entidade emissora 

do livrete. 

5º 
Validação 

1 - A receita médica so e 

susceptível de ser validada se 

estiverem preenchidos na totalidade 

os seguintes campos: 

a) O número da receita e sua 

representação em código de 

barras; 

b) O loca I de prescrição e sua repre

sentação em código de barras, 

sempre que aplicável; 

c) A identificação do médico 

prescritor, com a indicação do 

nome e especialidade médica, 

número da cédula profissional e 

respectivo código de barras; 

d) O nome e número de utente, 

incluindo a letra correspondente, 

constantes do cartão de utente 

do SNS ou número de bene

ficiário; indicação da entidade 

financeira responsável e do re

gime especial de compartici

pação, se aplicável. No caso de 

suporte informático, tanto o 

número de utente como o número 

de beneficiário deverão estar em 

código de barras; 

e) A designação do medicamento, 

sendo esta efectuada através da 

denominação comum interna

cional (DCI) ou nome genérico 

para as substâncias activas em 

que existam medicamentos 

genéricos autorizados; 

f) A dosagem, forma farmacêutica, 

número de embalagens, 

dimensão das embalagens e 

posologia; 

g) No caso de preenchimento infor

mático, os elementos previstos 

nas alíneas e) e n deste número, 

assim como a identificação do 

regime de comparticipação, 

estarão representados em código 

de barras; 

h) A data da prescrição. 

2- Para além do previsto no número 

anterior, a validação depende 

ainda da verificação dos seguintes 

elementos: 

a) No caso de preenchimento 

manual, através da assinatura e 

aposição da vinheta identificativa 

do médico prescritor, bem como, 

quando aplicável, da vinheta da 

unidade prestadora de cuidados 

de saúde; 

b) No caso de preenchimento 

informático, o qual conterá os 

códigos de barras identificativos 

do médico prescritor e da 

unidade prestadora de cuidados 

de saúde, através da assinatura 

do médico. 

3 - A receita médica é válida pelo 

prazo de 1 O dias úteis a contar da 

data da sua emissão, sem prejuízo 

do disposto na alínea b) do n° 1 do 

número seguinte. 

6º 
Receita médica renovável 

1 -Sem prejuízo do disposto nos 

números anteriores, a receita médica 

renovável fica ainda sujeita às 

seguintes condições: 

a) Não são permitidas mais de três 

renovações, cabendo ao médico 

determinar o número de receitas 

a utilizar; 

b) Validade máxima de seis meses; 

c) É constituída por um original e 

duas cópias quando em suporte 

de papel; 

d) É constituída por três exemplares 

impressos quando em suporte 

informático. 

2 - A validação dos documentos 

referidos nas alíneas c) e d) do n° 1 

obedece ao disposto no n° 5°, n° 2, 

INFORMAÇÃO 

alínea a) ou b), conforme os casos. 

7º 
Dispensa de medicamentos 

1 - O farmacêutico ou o seu 

colaborador devidamente habi

litado deve datar, assinare carimbar 

a receita e colar nesta a etiqueta 

destacável das embalagens 

dispensadas ou, em alternativa, 

imprimir nela informaticamente os 

respectivos códigos identificadores. 

2 -A receita deverá igualmente 

ser assinada pelo utente ou por 

quem o represente quando for 

dispensado um medicamento 

genérico em vez do medicamento 

prescrito. 

8º 
Encargos 

1 - As despesas inerentes à 
execução do receituário a utilizar 

nos termos desta portaria constituem 
encargo de cada uma das 

administrações regionais de saúde, 
na respectiva zona de actuação. 

2- Os profissionais e as unidades 
de saúde privadas que utilizem o 
presente modelo de receituário 
devem adquiri-lo nas administrações 

regionais de saúde e seus serviços 
desconcentrados da respectiva zona 
de actuação. 

9º 
Norma revogatória 

São revogados os despachos, do 
Ministro da Saúde, n°s 23/95, de 1 

de Setembro, e 12624/2001, de 
19 de Julho. 

102 

Entrada em vigor 
A presente portaria entra em vigor 

em 1 de Janeiro de 2003. 
O Ministro da Saúde, Luís Filipe 

Pereira, em 18 de Novembro de 
2002 . 
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INFORMAÇÃO 

Declaração de Helsínquia da Associação 
A propósito da polémica que envolve a alegada 
realização de experiências no campo da 
clonagem de seres humanos, é oportuno 
recordar a Declaração de Helsínquia da 
Associação Médica Mundial, bem assim como 
diversas emendas entretanto introduzidas. 

Princípios Éticos para a Investigação Médica 
Envolvendo Seres Humanos 

Adoptada na 18ª Assembleia Geral da AMM em Helsínquia, Finlândia, 
Junho1964 

E emendada na 
29ª Assembleia Geral da AMM em Tóquio, Japão, Outubro 1975 
35ª Assembleia Geral da AMM em Veneza, Itália, Outubro 1983 
41 ªAssembleia Geral da AMM em Hong Kong, Setembro 1989 
48ª Assembleia Geral da AMM em Somerset West, República da África 
do Sul, Outubro 1996 
ena 
52ª Assembleia Geral da AMM em Edimburgo, Escócia, Outubro 2000 

Nota de Esclarecimento sobre o Parágrafo 29 adicionado na Assembleia 
Geral da AMM, em Washington, em 2002 

A. INTRODUÇÃO 

l. A Associação Médica 
Mundial elaborou a Declaração de 
Helsínquia como uma declaração 
de princípios éticos que serve de 
orientação para os médicos e outros 
participantes na investigação médica 
envo lvendo seres humanos . A 
investigação médica com seres 
humanos inclui a investigação com 
materia l humano identificável ou 
dados identificáveis. 

2. É o dever do médico promo
ver e sa lvaguardar a saúde das 
pessoas, estando os seus conheci
mentos e consc iência dedicados ao 
cumprimento desse dever. 

.1 A nPr lnmrnn rlP. GP.nP.hro 

da Assoc iação Médica Mundial 
responsab iliza o médico com as 
pa lavras "A saúde do meu doente 
será a minha prime ira conside
ração", e o Código Internacional de 
Ética Médica dec lara que, "O 
méd ico deve actuar apenas no in 
teresse do doente quando presta 
cu idados méd icos que poderão 
provocar o enfraquecimento do 
estado físico e mental do doente." 

4. O progresso médico base ia
se na investigação que, em última 
aná li se, deverá depender da 
experimentação envo lvendo seres 
humanos. 

5. Na investigação médica com 
humanos as considerações re lacio
nndas com o bem estar do ser 

humano deverão ter precedência 
sobre os interesses da ciência e da 
sociedade. 

6. O ob jectivo primário da 
investigação médica com seres 
humanos é de melhorar os proced i
mentos profiláticos, diagnósticos e 
terapêuticos e a compreensão da 
etio log ia e patogénese da doença. 
Mesmo os métodos profilá ti cos, 
diagnósticos e terapêuticos com
provadamente melhores devem ser 
continuamente postos à prova através 
da investigação da sua eficácia, 
ef iciênc ia, acessibilidade e 
qualidade . 

7. No exercíc io médico actua l e 
na investigação médica a maioria 
dos proced imentos profil áti cos, 
diagnósticos e terapêuticos envol
vem riscos e encargos . 

8. A investigação médica está 
su je ita a padrões ét icos que 
promovem o respeito por todos os 
seres humanos e que protegem a 
sua saúde e dire itos . Algumas popu
lações investigadas são vu lneráveis 
e necessitam de protecção especia l. 
Devem ser reconhecidas as necessi
dades específicas dos indivíduos em 
desvantagem económ ica e médica. 
Também é necessárfa uma atenção 
especia l no caso dos indivíduos que 
não conseguem dar ou negar o 
consentimento, os que poderão estar 
su jeitos à coacção para consentirem, 
aqueles que não beneficiariam da 
investigação. pessoa lmente e aqueles 
em que a investigação é em combi
nação com cuidados de saúde. 

9. Os investigadores devem estar 
cientes das suas normas éti cas, lega is 
e regulamentares nacionais para a 
investigação em seres humanos bem 
como os regulamentos internacionais 
aplicáve is . Não deve ser perm itido 
que as normas éticas, legais ou 
regulamentares nacionais reduzam 
ou suprimam qua lquer das protec
cões definidas nesta Declara ão. 



dica Mundial 
8. PRINCÍPIOS BÁSICOS 
PARA TODA A INVESTIGAÇÃO 
MÉDICA 

·1 O. Na investigação médica é o 
dever do médico proteger a vida, 
saúde, privacidade e dignidade do 
ser humano . 

11 . A investigação médica envol
vendo seres humanos deve estar em 
conform idade com os princípios 
médicos geralmente aceites e 
baseada no conhecimento rigoroso 
da literatura científica, outras fontes 
relevantes de informação e também 
em experiências laboratoriais ade
quadas e, sempre que apropriado, 
com animais . 

12. Devem ser tomadas as 
devidas precauções na realização 
de investigação que poderá afectar 
o ambiente e deve ser respeitado o 
bem estar dos animais utilizados para 
a investigação. 

13 . O desenho e desempenho de 
cada procedimento experimenta l 
que envo lva seres humanos deve 
estar nitidamente formulado num 
protoco lo experimenta l . Este 
protoco lo deve ser submetido à 
apreciação, comentário, orientação 
e, sempre que apropriado, 
aprovação de uma comissão de 
revisão ética nomeada para esse 
efeito, que deve ser independente 
do investigador, patrocinador ou 
qualquertipo de influência imprópria . 
Essa com issão independente deve 
estar em conformidade com as leis e 
regulamentos do país em que a 
investigação é efectuada. A 
comissão tem o direito de monitorizar 
os ensaios em curso. O investigador 
é obrigado a facultar à comissão a 
informação para a monitorização, 
especia lmente quaisquer eventos 
adversos graves. O investigador deve 
também facultar à comissão, para 
efeitos de revisão, as informações 
sobre o financiamento, os patroci-

nadares, as afiliações instituciona is, 
outros potenciais conflitos de inter
esse e os in ce ntivos para os 
indivíduos. 

14 . O protocolo da investigação 
deve sempre conter uma declaração 
das considerações éticas envolvidas 
e deve indi car que está em 
conformidade com os princípios 
enunciados nesta Declaração. 

15. A investiga ção médica 
envo lvendo seres humanos deve 
apenas ser conduzida por pessoas 
com habilitação científica e sob o 
supervisionamento de um médico 
c lini camente competente . A 
responsabilidade pelo ser humano 
deve sempre caber a um médico 
habilitado e nunca ao indivíduo 
investigado, mesmo que este tenha 
dado o seu consentimento. 

16. Cada pro jecto de investi 
gação médica envo lvendo seres 
humanos deve ser precedido por 
uma avaliação cu idadosa dos riscos 
e encargos em comparação com os 
benefícios previstos para o indivíduo 
ou para terceiros . Isto não impede a 
participação de voluntários saudá
veis na investigação médica. O 
desenho de todos os estudos deve 
estar disponível ao público . 

1 7. Os médicos devem abster de 
se envo lverem em pro jectos de 
in vestigação envolvendo seres 
humanos, a não ser que este jam 
confiantes que os riscos envolvidos 
foram devidamente ava liados e que 
podem ser geridos satisfatoriamente . 
Os médicos devem cessar qualquer 
investigação se conc luírem que os 
riscos são superiores aos potencia is 
benefíc ios ou se existirem provas 
conc lusivas de resu ltados positivos e 
benéficos. 

18. A investiga ção médica 
envolvendo seres humanos deve 
apenas ser realizada se a importância 
do objectivo é superior aos riscos e 
encargos para o ind ivíduo . Isto é 
especialmente importante quando 
os indivíduos são vo lu ntários 
saudáveis. 

1 9. A investigação médica apenas 
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se justifica se existir uma proba
bilidade razoáve l das popu lações 
estudadas beneficiarem dos 
resu ltados dessa investigação . 

20. Os indivíduos devem servo
luntários e participantes informados 
do projecto de investigação . 

21 . Deve sempre ser respeitado o 
d ireito do indivíduo estudado 
salvaguardar a sua integridade . 
Devem ser tomadas todas as 
precauções para respeitar a priva
cidade do indivíduo e a confiden
cialidade da sua informação, bem 
como minimizara impacte do estudo 
sobre a sua integridade física e men
tal e sobre a sua personalidade. 

22. Em qua lquer investigação 
realizada com seres humanos cada 
indivíduo deve ser adequadamente 
informado dos objectivos, fontes de 
financiamento, quaisquer possíveis 
conflitos de interesse, afiliações 
institucionais do investigador, os 
benefícios previstos e os riscos 
potenciais do estudo e o desconforto 
que poderá implicar. O indivíduo 
deve ser informado sobre o seu direito 
de abstenção ou de desistência em 
qualquer altura, sem represálias. 
Após assegurar que o indivíduo 
compreendeu as informações o 
méd ico deve obter o consentimento 
informado do indivíduo de livre 
vontade, preferivelmente por escrito. 
Se não for possível o consentimento 
por escrito o consentimento não 
escrito deve ser formalmente 
documentado e testemunhado . 

23. Na obtenção do consenti
mento informado para um projecto 
de investigação o médico deve ter 
um cuidado especial se o indivíduo 
encontra-se numa relação depen
dente com o médico ou se existe a 
possibilidade de consentir por 
constrangimento. Nesse caso o 
consentimento informado deve ser 
obtido por um médico bem infor
mado que não está envolv ido na 
investigação e que está completa
mente independente dessa re lação. 

24 . No caso de um participante 
que está lega lmente incompetente, 
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fisicamente ou mentalmente incapaz 
de consentir ou que é um menor 
legalmente incompetente, o inves
tigador deve obter o consentimento 
informado do representante 
legalmente autorizado em confor
midade com a lei em vigor. Estes 
grupos não devem ser incluídos na 
investigação a não ser que seja 
necessário para a promoção da 
saúde da população representada 
e que essa investigação não possa 
ser realizada em indivíduos 
legalmente competentes . 

25. Quando um indivíduo 
considerado legalmente incompe
tente, como no caso de um menor, é 
capaz de pronunciar-se sobre 
decisões relativas à participação na 
investigação o investigador deve 
obter a sua concordância além do 
consentimento do representante 
legalmente autorizado. 

26. No caso dos indivíduos dos 
quais não é possível obter o consenti
mento, mesmo por procuração ou 
antecipadamente, deve apenas ser 
realizada a investigação se o estado 
físico/ mental que impede a obtenção 
do consentimento informado seja 
uma característica necessária para a 
população da investigação. As 
razões específicas para envolver 
indivíduos num estado que não 
permite que seja dado o consen
timento informado devem ser defini
das no protocolo da investigação, 
para considera ção e aprovação da 
comissão de revisão. O protocolo 
deve mencionar que o consentimento 
do indivíduo, ou de um representante 
legalmente autorizado, para 
permanecer na investigação deverá 
ser obtido logo que seja possível. 

2 7. Ambos os autores e os editores 
têm obrigações éticas. Os inves
tigadores são obrigados a salva
guardar a exactidão dos resultados 
na publicação dos resultados da 
investigação. Tanto os resultados 
negativos como positivos devem ser 
publicados ou disponíveis ao público. 
As fontes de financiamento , 
afiliações institucionais e quaisquer 

possíveis conflitos de interesse devem 
ser declarados na publicação. Não 
devem ser aceites para publicação 
os relatórios de investigação que 
não estejam em conformidade com 
os princípios definidos nesta 
Declaração. 

C. PRINCIPIOS ADICIONAIS 
PARA A INVESTIGAÇÃO 
MÉDICA EM COMBINAÇÃO 
COM CUIDADOS MÉDICOS 

28 . O médico poderá combinar 
a investiga ção médica com os 
cuidados médicos apenas na medida 
em que a investigação seja justificada 
pelo seu potencial valor profilático, 
diagnóstico ou terapêutico. Quando 
a investigação é combinada com 
cuidados médicos são aplicáveis 
padrões adicionais para proteger 
os doentes que são o objecto da 
investigação. 

29. Os benefícios, riscos, encar
gos e eficácia de um novo método 
devem ser comparados com os 
melhores métodos profiláticos, 
diagnósticos e terapêuticos actuais . 
Isto não exclui o uso do placebo, ou 
nenhum tratamento, nos ensaios em 
que não existe um método profi
lático, diagnóstico ou terapêutico 
comprovado . (Vide nota de 
esclarecimento) 

30. Concluído o ensaio cada 
doente inscrito deve ser assegurado 
o acesso aos melhores métodos 
profiláticos, diagnósticos e terapêu 
ticos comprovados e identificados 
pelo ensaio . 

31.0 médico deve informar 
devidamente o doente sobre os 
aspectos dos cuidados relacionados 
com a investigação . A recusa por 
parte de um doente de participar 
num ensaio nunca deverá interferir 
na relação médico-doente . 

32. No tratamento de um doente, 
em que não existem métodos 
profiláticos, diagnósticos e terapêu 
ticos comprovados ou estes foram 
ineficazes, o médico, com o consenti
mento informado do doente, deve 

ter a liberdade de utilizar medidas 
profiláticas, diagnósticos e terapêu 
ticas não comprovadas ou novas se 
entender que estas proporcionam a 
possibilidade de salvar vidas , 
restabelecer a saúde ou aliviar o 
sofrimento. Sempre que possível estas 
medidas devem ser o objecto de 
investigação para avaliar a sua 
segurança e eficácia. Em todos os 
casos as novas informações devem 
ser registadas e, quando apropriado, 
publicadas. Devem ser seguidas as 
outras orientações relevantes desta 
Declaração . 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
SOBRE O PARÁGRAFO 
29 DA DECLARAÇÃO DE 
HELSÍNQUIA DA AMM 

A AMM reafirma a sua posição 
que o máximo cuidado deve ser 
tomado ao realiza r ensaios contro
lados com placebo e que na 
generalidade esta metodologia 
deve apenas ser utilizada na 
ausência de terapêutica compro
vada. No entanto um ensaio 
controlado com placebo poderá 
ser eticamente aceitável mesmo 
na existência de uma terapêutica 
comprovada nas seguintes circuns
tâncias: 
- Por razões de força maior meto

dológicas e cientificamente sóli
das em que o seu uso é neces
sário para determinar a eficácia 
ou segurança de um método 
profilático, diagnóstico ou tera
pêutico; ou 

- No coso de um método 
profilático, diagnóstico ou 
terapêutico que está sob 
investigação para um estado de 
saúde menor e os doentes que 
recebem o placebo não ficarão 
sujeitos o qualquer risco adicional 
de donos graves ou irreversíveis. 

Devem ser acatados todas as 
outras disposições da Declaração 
de Helsínquia, especialmente o 
necessidade de uma revisão ética 
e científico apropriado. 
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rof. Armando Ferreira 
Ql)ondo cheguei poro jantar, a 
minha empregado de muitos anos 
informou-me : 
- Telefonaram do Faculdade, o 
dizer que morreu o Professor 
Armando Ferreiro. Vai poro o Igreja 
do Estrelo. 
Também elo estava triste. Conhecia
o muito bem e logo recordou que, 
quando ele cá vinho, mal 
transpunha a porto lhe dizia: 
- Não se incomode comigo. 
Conheço o coso há muitos anos e 
sei que o Moisão, o esta hora, está 
no escritório. 
E disparava, escada acima, à 
minha procuro. 

Contemporâneos no Faculdade, 
embora com dois anos de diferenço 
nos dotas de licenciatura, ambos 
tínhamos começado pelo Anoto
mio, sob o égide de Mestres que 
muito estimámos (Henrique de 
Vilhena, Victor Fontes e Barbosa 
Soeiro) e ambos abraçado o 
Ensino. 
Êle manteve-se fiel aos estudos 
morfológicos, eu fui, desde cedo, 
muito seduzido pelos de clínico. 

Percorrendo o álbum com as 
recordações fotográficos do meu 
peregrinar pelo Mundo do 
Medicino, encontro algumas em 
que estamos juntos. 
A mais antigo é de 1953. Congresso 
do Sociedade Luso - Hispano
Americano de Anatomia, em 
Salamanca. Um grupo numeroso, 
no Pátio de las Escuelas, em frente 
da estátua de Froy Luis de Léon. A 

------- ----

meio, o cabeleiro bronco de 
Hernâni Monteiro, catedrático do 
Porto, onde fundou um laboratório 
de Cirurgia Experimental que seria 
um viveiro de anatomistas e de 
cirurgiões. Dá o direito ao nosso 
Henrique de Vilhena, impul
sionador, em Lisboa, do estudo dos 
variações anatómicos; está no 
posição, nele muito vulgar, de 
pender um pouco o cabeço poro o 
lado, quando, pausadamente, 
falava connosco. Um pouco atrás, 
Vasco Bruto do Costa que, há mais 
de 25 anos, foi poro o Brasil e 
nunca mais voltou. No filo que fecho 
o quadro, o Armando e eu. Mais 
paro o lodo, o Abel Sampaio 
Tavares . Todos ainda tão novos! 
O Armando tinha, no altura, uns 
dois anos de assistente de Anoto
mio. Eu tinha começado a trabalhar 
nesse Instituto ainda em aluno e, 
mais assiduamente, desde o forma
tura, em 1945, fazendo prepara 
ções poro os aulas dos Profs . Victor 
Fontes e Barbosa Soeiro, mos, por 
uma viragem bem compreendido 
por ambos, pertencia, agora, mais 
à Patologia Cirúrgico, cadeira 
regido pelo Prof. Virgílio de Morais, 
no qual dei o primeiro aula prático 
clínico em Outubro de 1948 e a pri
meiro teórico em Janeiro de 1949. 

O para le li smo entre as nossos 
evoluções ia durar algum tempo . 
Ambos fizemos os internatos, geral 
e de cirurgia, ele nos Hospitais Civis, 
eu sempre no Hospital Escolar. 
Ambos viríamos o ser especialistas 
de cirurgia , ele também de urolo
gia, eu também de gostrente
rologio. 

Prof. Doutor Rolando Moisão 

De início, os nossos trabalhos 
obedeciam, ainda, à escola 
vorionístico de Lisboa . Os dele 
sobre o bicípede braquial, os 
espaços fac iais e o árvore troqueo
brônquico. Os meus sobre 
anomalias anatómicos no s vias 
bil iares e nos ramos viscerais do 
aorta abdominal. 
Depois, passámos o mostrar a 
influên cia do convívio com a 
actividade cirúrgico. 
Eu trabalhei sobre o arcado de 
Folópio , atrevendo-me o desva
lorizá-lo um pouco, como se 
visionasse o evolução que, muitos 
anos depo is, viria dor preferência 
à prótese oclusivo da zona fraco 
herniário, em detrimento da suturo 
tendente o justapor-lhe os bordos. 
O contacto com os cancerosos 
chamara o atenção do Armando 
poro os metástoses ganglionares e 
suas localizações, por vezes, 
inesperadas. 
Pouco antes, o Escola do Porto, sob 
o direcção de Hernâni Monteiro, 
tinha criado o linfongiogrofio . Em 
Lisboa , Aleu Saldanha valorizava a 
radio logia dos partes moles, e a 
Anatomia Patológico era um aliado 
poderoso, sob o impulso inicial de 
Friedrich Wohlwill , brilhantemente 
continuado por Jorge Horta e por 



. ..JI 

... as as 
.• edicas que, 

/ .... 'anularam . 
.,.. ré rreira soube utilizar tudo 

.J para a sua Tese de Douto
~ mento CONTRIBUIÇÃO PARA 
) ESTUDO DO SISTEMA 
_INFÁTICO DO ESTÔMAGO E 
JAS SUAS VIAS DE DRENAGEM. 
=ruto de um trabalho gigantesco, 
)aseado em 50 dissecções cada.vé
·icas, 36 casos de experimentação 
Jnimal, umas e outras com 
tisualização dos linfáticos, e ainda 
31 relatórios de autópsias de 
:a lecidos por cancro gástrico. 

Ficaram estabe 
lecidos, no siste
ma linfático do 
estômago, cami
nhos de metasti

zação pa r-a o 
tórax, por inter
médio dos gâng
lios retro-aórticos, 
dos que rodeiam 
a "clássica" cis
terna de Pecquet e 
dos peri
esofágicos, até 
ao mediastino e 

ao grupo retro-esternal. O que, até, 
permite encarar com outros olhos o 
sinal clássico de Wirchow-Troisier. 
O estudo do sistema linfático iria ser, 
para ele, uma preocupação de 
muitos anos, combinando a 
visualização linfangiográfica com 
métodos semeológicos novos (a 
TAC e a Ressonância Magnética), de 

\minar no livro LES GRANDES 
\ ES LYMPHATIQUES prefa 

- ~,ado por De\ mas e Couinaud, com 
seis edições sucessivas, a última em 
1996, e inclusive, uma tradução em 
russo. 

No "nosso tempo", as provas para 
professor extraordinário ou agre
gado duravam uma semana inteira . 
Além do curriculum, a lição pro
posta pelo candidato (em regra 
sobre um assunto da sua predilec
ção), uma outra, sorteada dentre 
quinze temas dados pelo Júri, e, 
ainda, as provas práticas (para 
anatomia, eram de dissecção; para 
cirurgia, além desta, as de anato
mia patológica macro e microscó
pica e, também, três provas clínicas". 
Como lição de iniciativa pessoal, o 
Armando escolheu ARQUITEC
TURA ANÃ TOMO-CIRÚRGICA DO 
FÍGADO HUMANO tema profunda
mente ligado às técnicas de 
injecção-corrosão, aprofundadas 
junto de Delmas, durante a estadia 
na Faculdade da Rue des Saints
Péres, tão conhecida de nós dois, 
e, transpostas para a sala de 
operações por Claude Couinaud, 
ao tempo c irurgi ão em Saint

Antoine . 
Assunto, também de grande inte
resse para mim, pois o conheci 
mento da arborização canalicular e 
angiológica do fígado é de primor
dial importância para as hepatec
tomias regradas e para as periquis
tectomias na hidátidose, com que eu 
tanto convivia . 
Voltemos ao concurso . Dentre os 
temas propostos pelo Júri, um deles 
...J;....,..;,.... ..-r.rnoi+.-.. A n..-rt11Ítort111'""n rln 

dele veio buscar uma cópia a minha 
casa. 

Continuámos d acamaradar com 
frequência, talvez por eu concordar 
plenamente com uma frase dele: 
"aceito dificilmente carreiras 
cirúrgicas não assentes numa boa 
preparação anatómica" . 
Embora eu tivesse divergido, 
sofrendo a atracção de dois pólos 
simultâneos: o rigor da escola 
alemã de histopatologia explicando 
a fisiologia patológica e a 
luminosidade de pensamento de 
René Leriche (cujas memórias, Sou
venirs de ma Vie Morte, fui, pouco 
depois, encarregado de traduzir 
para português). 
Eu continuava a pertencer, não só 
à Sociedade Anatómica Portu
guesa, como à Sociedade Luso
Hispano-Americana de Anatomia e 
à Association des Anatomistes . 
Na primeira, era membro do 
Conselho Consultivo, do qual faziam 
parte clínicos muito ligados à 
Anatomia, o que levou Nuno 
Grande a convidar-me para fazer 
uma lição de abertura do seu curso 
de Anatomia Normal. Intitulei-a : a 
Anatomia, companheira insepa 
rável da Clínica . 
As reuniões de tipo administrativo 
faziam-se em Coimbra. Íamos no 
carro do João O'Neil. Vinha, do 
Porto, o Sampaio Tavares. Fazia 
parte do nosso programa o almoço 
no Pedro dos Leitões, na Bairrada. 
E o meu papel decorria sem 
problemas, até surgir uma "tempes
tade doméstica". É que era consue
tudinária a presidência rotativa e, 

r m 
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minha capacidade diplomático. Lá 
consegui navegar, no tempestade 
iminente, impondo bom senso ao 
mar crispado . E o Armando fo i 
eleito .. . por unanimidade ! 

Numa fotografia, de 1 978, 
passeamos ambos no chão 
pedregoso de uma escola agrícola , 
nos arredores de S. Pau lo, em dia 
"turístico" do Congresso Pon
Amer icono de Anatomia e Mi
croscop ia Electrón ico. Eu, agora, 
mais particularmente interessado no 
segundo destas actividades, em es
pecia l nos estudos sobre o mucoso 
gástrico e intestinal. 

Uma outro foto, esta sem doto. 
Estamos rodeados por anatomistas: 
Moskow ich, Koplo n, Bertho, 
Goldenberg e Doroth Uchoo 
(a inda ho je uma amigo do minha 
famí lia) . Preside ao grupo o sorriso 
afável de André Delmos. 
Poro o Arma ndo, ele era o mestre 
com quem trabalhara nos técn icos 
de injecção-corrosão que, de volto 
o Portuga l, iria usar largamente no 
estudo do vascu larização hepático 
e era, a inda, o ponte de ligação à 

cirurgia, in iciado por Couinoud, nos 
hepotectomios segmentares. 
Poro mim, André De lmos, cirurgião 
até à retirado de Dunquerq ue, era 
o anatom ista cujo elogio tive o 
honro de fazer, quando do seu 
doutoramento "honoris cousoe" por 
Li sboa, em 1982 . Te xto que, 
traduz ido poro português, seria 
incluído num dos meus livros. Ele era, 
também , autor de conferências de 
uma inigualáve l clareza de 
pensamento e uma dicção de 
locutor, como aque la sobre 
L'homminiso tion de /'homme que 
recordo, a inda, ao f im de tontos 
anos. E, também, o ligação ao 
serviço cirúrgico de Goudor 
d'AIIoines e à esco la gostro 
enterológico de Saint Antoine e do 
Hote l de D ieu, onde "nasceu" o 
atenção poro os síndromes post
gostrectomio, no altura, apenas, nos 
aspectos clínicos, e dos quais eu iria 
exp lorar, anos depois, os pertur
bações bio-químicos e o histopo
tolog io do fígado, comparando-os 
com o quase norma lidade que se 
segue à técn ico de Bill roth I. 

Anos depo is, outro viagem de 
co ngresso. Já tínhamos a lg uns 
cabelos broncos . Desta vez, à Ma
deiro. Fomos de véspera, muito 
cedinho, no avião poro Porto Santo, 
onde p laneávamos passar umas 
horas . Area l imenso, águo morno e 
liso, uma pedro arredondado .. . um 
berro do Armando e eu, doí o 
pedaço, o fazer-lhe uma ligadura 
de entorse . 
No manhã seguinte, sessão às nove 
e meio . Depois, a lmoço com Eras 
Ehort e Sou l Go ldenberg, duas 
amizades granjeados nos cominhos 
do Anatomia; em frente, azu l e 
co lmo, o At lântico, meu amigo 
também de longo doto. 

A nosso geração teve, no liceu, um 
bom ensino de Português. Por isso, 

poro muitos de nós, escrever é fácil. 
Poro alguns, qté um vício agra
dáve l. 
Depois de jub il ado, o Armando 
publicou artigos, primeiro no Dia, 
depois, também, no Correio do 
Manhã . 
Quando, em 1999, resolveu reuni
los em livro PÁG INAS DA MINHA 
VIDA- FACTOS DA VIDA DE 
UM MÉDICO. 
Pediu-me opiniões, até poro o 
contacto com o ambiente difíci l do 
indústria livreiro. Fiz o revisão dos 
provas do primeiro metade desse 
livro. Foi lançado, no Ordem dos 
Médicos, o 4 de Maio. O Bastoná
rio dessa altura, Prof. Dr. Germano 
de Sousa, deu-me o prazer e o 
honro de me chamar poro o Mesa 
que presidiu à cerimón ia . 
Em capítu los sucessivos, o autor 
fa lo-nos de Co louste Gu lbenkian, 
de Azeredo Perdigão, de Oliveira 
Sa lazar, de Fernando do Fonseca 
e de muitos outros figuras de grande 
projecção. Artigos desassombrados, 
de rac iocínio c loro e evidente 
portuguesismo. Mostrando uma 
pessoa que o tempo desiludira, 
p~rque via, com inte li gênc ia e 
imparcialidade, o atmosfera 
medíocre que nos rodeava. 

Poro fo lar do Armando, tive de fo lar 
de mim, de amigos comuns e de 
a lguns cominhos para lelos que 
percorremos. É que eu não q~erio 
fazer o noto biográfico imparcial, 
necrológico , frio e triste . Escrev i, 
como se fosse possível estarmos, 
a inda, o fo lhear recordações. 
Armando Ferreiro foi um homem 
traba lhador e enérgico, a legre e 
sociável. Ainda, há dias , 
funcionários do nosso Ordem se 
referiam o ele, exuberante e fami
liar poro todos. 
Ao re lembrá-lo, apraz-me vê- lo 
como sempre o vi. Se ele pudesse 
ler-me, era assim que gostaria de 
ser evocado. Tenho o certeza ! e 



O SEU DINHEIRO 
Secção 
patrocinada por: 

MONTEPIO MG AFORRO 2005 
O Montepio Geral disponibiliza o 
MG Aforro 2005, um produto de 
poupança com um prazo de três 
anos, que reveste a forma de um 
depósito trimestral. O valor mínimo 
de constituição do depósito é 500 
euros, e a taxa de juro anual nomi 
na l bruta é de 2,5% até 5.000 eu
ros, 2J5% até 25.000 euros e 3% 
acima de 25 .000 euros. No final 
de cada semestre, há um prémio 
de permanência de O, 15%, até um 
máximo de OJ5%. O pagamento 
dos juros é feito no final de cada 
trimestre e o cliente pode optar pela 
capitalização dos juros, 
adicionando o juro líquido ao 
depósito existente. 

BARCLAYS- SUPER DEPÓSITO 
O Barclays permite aos seus clientes 
beneficiarem de taxas de juro nos 
depósitos que, muitas vezes, 
acabam por ser acima do que é 
praticado noutras instituições. Não 

são taxas muito elevadas, até 
porque as ta xas de referência 
(saídas do Banco Central Europeu) 
são bai xas. Mas quem quiser 
aplicar pe lo menos 5.000 euros, 
num prazo curto (13 dias), pode 
preencher uma proposta num 
balcão ou na Internet (www. 
barclys .pt) . Se a taxa pedida fo r 
razoáve l, o banco poderá aceitar 
a proposta do seu cliente. No início 
de Janeiro, estes depósitos estavam 
a ser remunerados a um a ta xa 
anual de 2J%. 

CGD - CRÉDITO HABITAÇÃO 
FAMfLIA 
Os clientes da Caixa Geral de 
Depósitos podem beneficiar de um 
desconto de 15 pontos base no 
"spread" do seu crédito à habitação. 
Os novos contratos, realizados até 
ao final de Março, dão direito a 
este desconto aos actuais clientes e 
também aos familiares directos de 
quem já tenha um contrato 
hipotecário. 

~ Banco Comercial Português 

BPN 4 ESTAÇÕES 
O Banco Português de Negócios 
está a promover a conta 4 estações, 
que é bas icamente uma aplicação 
a prazo, com renovações trimestrais. 
A abertu ra da co nta ex ige um 
mínimo de 500 euros. Uma conta 
com um sa ldo entre 5.000 euros e 
12.500 euros, é premiada com uma 
taxa anual bruta de 2,825% (taxa 
líqu ida de 2,279%). 

BPI VENDE 
VINHOS SELECCIONADOS 
Em con junto com a Sogrape, o BPI 
tem à disposição dos seus clientes 
um conjunto de 23 
O BPI juntam e nte com a 
Companhia do Vinho, marca do 
grupo Sogrape, disponibiliza um 
con junto de 23 lotes de produtos. 
Este programa foi desenvolvido 
para a época de natal mas con
tinua disponível durante o mês de 
Janeiro. 

/n,dlcodtJre• do 8tJl•• 
Principais Índices Mundiais 

(até 15 de Var. em Var. desde 1 
Janeiro) Fecho 2002 Jan.2003 

Eurostoxx 50 2492.4 -37.30% 3.53% 

PSI20 6088.7 -25.62% 4.53% 

IBEX35 6589.2 -28.11% 9.15% 

CAC40 3174.0 -33.75% 3.59% 
<') 

§ XETRADAX e 3098.7 -43.94% 7.13% 

] FTSE 100 3945.6 -24.48% 0.13% 
cn DOW JONES 8842.6 -16.76% 6.01% o 
u 

NASDAQ õ 1461 .0 -31.53% 9.40% 
"" :; 
cn NIKKEI225 8611 .8 -18.63% 0.38% o o 
:; BOVESPA 12174.7 -17.01% 8.04% UJ 
o 

PETRÓLEO a: 32.4 50.82% 3.75% o 
J'! 

EU R/USO 1.054 17.67% 0.43% ·~ 
a: 

2003: ano de recuperação? 
:> As bolsas europeias terminaram 2002 em queda pelo terceiro 
ano consecutivo. O FTSE caiu 25%, o DAX recuou 44%, o CAC40 
registou a maior queda de sempre, com uma desvalorização 
de 34%, e o AEX perdeu 36%. 
:> Embora havendo um nível de dispersão da estimativa supe
rior ao habitual, reflexo do actual clima de incerteza, o consenso 
da Bloomberg para 2003 aponta para um potencial de 
valorização de 20% para o mercado europeu. 
:> Recuperação da economia a nível globa l continuará muito 
dependente da recuperação dos Estados Unidos. Se o consumo 
continuar fraco, a recuperação torna-se ma is difícil. Sinais de 
recuperação implícitos nos resultados das empresas deverão 
ajudar, em la rga medida, na retoma da conf ian ça dos 
investidores - um cenário que deverá reflectir-se em maiores 
va lorizações do mercado accionista . 
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NASDAQ 
--DOWJONES 
--DJ EUROSTOXX 

Agregados Macroeconómicos 

PIB (Var. %) Inflação(%) Tx Desemprego 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Portugal 0,4/0,4 1,5/1,5 3,7/3,4 2,7/2,8 4,7/4, 7 5,1/5,1 

EU 11 0,910,6 2,311 ,8 2,112,2 1,612,0 6,4/6,3 6,2/6,5 

EU 15 1,1/0,9 2,3/1,9 2, 1/2,0 1,8/2,0 7,717,6 7,6/7,8 

R. Unido 1,711 ,5 2,4/2,2 1,9/1,1 2,1/1 ,6 5,2/5,2 5,3/5,2 

Eua 2,2/2,3 2,6/2,6 1,5/1,4 2,3/1,4 5,9/5,8 6,3/6,0 

Japão -0,51-0,7 1,1/0,6 ·1 ,0/-1 ,5 -0,61-1,6 5,515,5 5,615,6 

. Fonte: I·MI Outono 02 1 OCDE Outono 02 

~ Banco Comercial Português 

O Mercado bolsista 
Os mercados accionistas iniciaram o ano de 2003 em 
terreno posit ivo, registando -se de momento, uma 
va lorização generalizada aos principais índices mund iais. 
Para beneficiar desta subida, a nossa entrada no mercado 
deverá assentar em sectores que beneficiem do actua l 
cenário de baixas taxas de juro, inclinação positiva da 
yield curve, e fraco crescimento económ ico . 

Deste modo, a escolha deverá recair sobre títulos com 
um razoáve l d iv idend yield, e q ue superem as 
contrariedade impostas pela valorização do Euro, e a 
incerteza na retoma económica. Ass im, os sectores mais 
atractivos serão a banca, construtora s, retalhistas e 
farmacêuticas. Estes sectores estão baratos em termos 
absolutos, e também relativamente aos seus congéneres 
norte-americanos, e além disso, não estão expostos à 
valorização do Euro. 

No entanto, continuam a existir alguns riscos à subida do 
mercado, tais como a va lorização que o Euro tem registado 
contra o dólar, a tensão sobre o preço do petróleo, e os 
riscos geo-po líticos (Iraque e Coreia do Norte). Caso 
alguns destes riscos diminuam, podemos inclusive assistir 
ao acentuar da valorização dos mercados. 

As expectativas de um cresc imento fraco da Zona Euro e 
a desace leração mais acentuada que o esperado da 
actividade económica norte-americana poderão também 
ser travões da recupera ção. A retoma da economia a 
níve l g loba l continuará muito dependente da recuperação 
dos Estados Unidos, pelo que, se o consumo continuar 
fraco, a recuperação torna-se mais difícil. 

Embora o cenário macro-económico pareça melhor, a 
activ idade global é caracterizada por níveis de consumo 
ainda reduzidos, produção industrial fraca, e investimentos 
li mitados. Como factor de risco adiciona l, a esca lada do 
preço do petróleo, a reve lar-se .sustentada, poderá pesar 
negativamente para crescimento económico, a lém da 
in stabi lidade geo-po líti ca, que pode contribuir para 
deteriorar os níveis de confiança . 

Principais Subidas I Descidas em 2002 (%) 
PSI20 Eurostoxx 50 Oow Jones 

Título Título Titulo 
PTM 28.46 ENI 7.82 Estman Kodak 19.06 

1' Brisa 10.92 Danone -6.42 Procter & Gamble 9.45 
Bes 8.74 Air Liquide -10.16 3M 4.31 

Cofina 4.48 L'Oreal -10.32 Du Pont -0.26 
BPI 1.45 Uni lever -11 .09 Am. Express -0.95 

ParaRede -70.59 Alcatel -78.23 Home Depot -53.03 

~ 
Sonae -50.62 Vivendi Univ. -74.98 Intel -50.49 
BCP -49.89 Allianz -65.92 MC Donakfs -39.25 

Sonae.com -48.86 Ahold -62.97 General Electric -39.25 
EDP -34.84 Fr. Telecom -62.85 IBM -35.93 

I 

I. 
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Confiança 
em mínimo histórico 
O indicador da confiança dos 
portugueses desceu em 2002 
para um mínimo histórico. A 
média anual trouxe este 
indicador, divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estatística, para o 
seu valor mais baixo desde que 
o indicador é divulgado. Os 
portugueses estão pessimistas 
em relação ao futuro da 
economia do país e das famílias . 
O aumento do desemprego 
contribui também para este 
sentimento negativo. O índice de 
confiança está mesmo abaixo 
dos valores registado em 1993, 
quando a economia portuguesa 
entrou em depressão. · 

Progressões mais 
difíceis na função 
pública 
O Governo quer alterar a forma 
como é feita a promoção e a 
progressão nas carreiras na 
função pública. A ideia, assumida 
no Programa de Estabilidade e 
Crescimento até 2006, tem como 
objectivo último poupar dinheiro 
ao Estado. Uma das ideias é 
"congelar" o ano 2003, que 
deixará de contar para o cálculo 
dos anos que dão direito à subida 
automática de escalão. Quem 
tivesse direito a essa subida em 
2003, só o poderá concretizar 
em 2004. O Estado ganha um 
ano e poupa milhões. Em relação 
às promoções, que supõem a 
existência de um concurso para 
qualquer lugar em aberto, a ideia 

pode traduzir-se simplesmente 
numa ordem para não serem 
lançados novos concursos. 

Défice público 
controlado 
O ano de 2002 terminou com o 
défice público em linha com o 
que tinha sido prometido pelo 
Governo : 2 ,8% do Produto 
Interno Bruto. Para cumprir a 
meta foi necessário recorrer a 
receitas extraordinárias, já que 
as receitas fiscais "normais" 
ficaram abaixo do orçamentado. 
A medida extraordinária que 
rendeu mais dinheiro foi o 
perdão dos juros das dívidas ao 
fisco e à segurança social , com 
um resultado acima de 1.000 
milhões de euros. Outras 
receitas extraordinárias foram a 
venda da rede básica de 
telecomunicações à Portugal 
Telecom e ainda as portagens na 
CREL, em Lisboa, já que a Brisa 
pagou pela concessão desta 
auto-estrada. 

Embaixadores 
promovem economia 
O Governo lançou aquilo a que 
chama a Diplomacia Económica. 
Basicamente trata-se de mudar 
a forma como é feita a 
promoção externa do país, 
colocando os embaixadores 
como os principais elementos na 
captação de turistas e de 
dinamizadores das exporta
ções. As delegações do ICEP no 
exterior serão gradualmente 
transferidas para dentro das 

embaixadas, ficando os 
diplomatas com a obrigação de 
responderem perante o 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e também perante 
o Ministério da Economia. Os 
embaixadores irão trabalhar em 
conjunto com a nova Agência 
Portuguesa para o Investimento 
(API), liderada pelo ex-ministro 
das Finanças, Miguel Cadilhe. A 
API é o organismo responsável 
por tudo aquilo que diz respeito 
ao investimento directo 
estrangeiro em Portugal, mas 
também apoiará as empresas 
portuguesas que pretendem 
investir no exterior. 

Apoios à tecnologia 
e à inovação 
O Ministério da Economia lançou 
três programas de apoio às 
empresas que apostem na 
inovação e no desenvolvimento 
tecnológico. O Nest, com o 
objectivo de apoiar o nascimento 
de empresas de suporte 
tecnológico , através do 
financiamento de sociedades de 
capital de risco; o Ideia pretende 
estimular as empresas a 
recorrerem à investigação 
produzida por entidades do 
sistema científico e tecnológico 
nacional; o Quadros pretende 
estimular as empresas no 
sentido de contratarem técnicos 
com formação e aptidões 
especializadas. Mais informa
ções podem ser obtidas junto da 
Agencia da Inovação 
(www.adi.pt). 

BCP Investi:mento 
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, SA 
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A bolsa de Lisboa chegou ao fim 
do ano 2002 com um prejuízo de 
26%. É muito mas, mesmo assim, 
é menos do que aconteceu na 

. maior parte das bolsas europeias. 
Porquê? 
Uma queda de cerca de 25% já é 
uma queda grande para um só ano. 
Lá fora, as quedas dependeram do 
peso que cada sector tem nos 
respectivos índices. Obviamente 
que os mercados onde os sectores 
tecnológicos e mais cíclicos têm 
um peso maior, tiverem também 
uma queda mais forte. A verdade é 
que as telecomunicações já não têm 
o peso de antigamente e mesmo o 
bom comportamento da Portugal 
Telecom face ao sector, ajudou o 
índice PSI-20 a não cair tanto. 

Porque é que as bolsas estiveram 
tão mal em 2002? 
Rea lmente fo i o terceiro ano 
consecutivo de queda nas principais 
bolsas mundiais. É um fenómeno 
raro. 
Infe li zmente é ainda a conse 
quência do esvaziamento da bolsa 
especulativa, que rebentou há 
quase três anos, aquando da grande 
especu lação em torno dos sectores 
de tecnologia, media e telecomu
nicações. Felizmente houve poucas 
situações deste género na história 
e há um factor do qual não nos 
podemos esquecer: quando 
rebentam bolhas especulativas, o 
próprio sistema precisa de tempo 
para se adaptar. 
Obviamente que é importante a 
intervenção dos bancos centrais , 
com descidas das taxas de juro que 
ajudam a incutir mais confiança nos 
agentes económicos. Às vezes, as 
intervenções não são suficientes 
para quebrar uma economia mundial 
que estava a sofrer de um excesso 

de capacidade. As coisas só voltam 
a estabilizar com o passar do tempo. 
Ao mesmo tempo tivemos este ano 
factores exógenos que influen
ciaram bastante as bolsas, como os 
escândalos financeiros no início do 
ano nos EUA, que vieram por em 
causa a confiança dos investidores 
nas bolsas. Isto também tem um 
impacto indirecto forte , que se 
arrasta ao longo do tempo. Depois 
os acontec imentos no Médio 
Oriente. A partir de meados do ano 
passado, quando se começou a 
desenhar uma intervenção militar 
dos EUA no Iraque, os mercados 
começaram a reflectir isso. 

... o petróleo reage de imediato ... 
O preço do petróleo tem um impacto 
directo na economia, a incerteza 
tem um efeito sobre a confiança das 
pessoas, e isto tem sempre efeitos 
nas bolsas. 
Tudo isto misturado com o pós-11 
de Setembro, que levou a vários 
atentados terroristas em vários 
locais do mundo, acabou por servir 
de travão à recuperação económico 
que diversos analistas antecipavam 
para2002. 

E para 2003, qual é o seu palpite? 
Neste momento, a única certeza 
que os analistas podem ter é que 
vai haver incerteza. Não é 
impossível 2003 ser de novo um 
ano de queda. Depende de muitos 
factores, a começar pe lo Médio 
Oriente e, agora, pe lo foco de 
instabilidade que é a Coreia do 
Norte. 
O mercado já incorporou muita 
coisa, mas não tenho dúvidas que 
se houver um confronto armado no 
Iraque, as bolsas vão-se ressentir. 
A dar-se um confronto não será uma 
surpresa e, se olharmos para a 

história, vemos que, se o conflito 
for rápido e sem grandes incertezas 
sobre o seu rumo, com os EUA a 
conseguirem rapidamente um 
ascendente claro, até se pode retirar 
uma incerteza do mercado. 
Poderemos ter uma reacção positiva 
nas bolsas e na própria economia. 
Mas são muitos "ses" que estão em 
causa. Se há ou não guerra, se é 
curta ou longa, se há resposta de 
redes terroristas, como a ai-Qaeda. 
Os próprios bancos centrais terão 
um papel importante. 
Três anos de quedas consecutivas 
nas bolsas é coisa rara, quatro anos 
segu idos só mesmo na altura da 
grande depressão nos EUA, em 
1929. 

Em Lisboa, a liquidez na bolsa 
caiu imenso o ano passado. Já 
era fraca, ficou pior. Para onde é 
que foi o dinheiro dos investi· 
dores? 
Suponho que o que aconteceu foi 
um movimento natural de fuga de 
activos que incorporam risco. O 
investimento em acções é ta lvez 
dos que apresentam risco mais 
elevado. Por isso, numa altura de 
grandes incertezas macroeco
nómicas e geopolíticas, é normal 
que as pessoas se refugiem em 
áreas mais seguras: imobiliário, 
depósitos a prazo, fundos de 
obrigações, fundos de tesouraria. 
Houve também alguma insatisfação 
de diversos investidores , que 
decidiram sair da bolsa depois de 
três anos de queda nos mercados. 
Podem não ter o dinheiro aplicado 
noutro lado, pode mesmo estar 
parado, à espera que a retoma nos 
mercados se sol idifique. Depois 
disso , é natural que estes 
investidores voltem ao mercado. 



CULTURA Livros 

NOVIDADES 

José Maria Brandão de Brito, Manuel 
Heitor e Maria Fernanda 

Rollo: «Engenho e Obra- Uma 
Abordagem à História da 
Engenharia em Portugal no 
Século XX» 
Dom Quixote, 2002 
320 Páginas 
49,95 € 
Editada a propósito da 
exposição que inaugura o ano 

de 2003 na Cordoaria Nacional (em 
Alcântara, Lisboa) , esta obra pretende 
ser mais do que um simples catálogo 
da exposição, constituindo uma 
verdadeira retrospectiva das grandes 
obras de engenharia levadas a cabo 
no século passado em terras lusas. 

George Steiner: «Depois de 
Babel - Aspectos da Linguagem 
e Tradução •• 
Relógio D'Água, 2002 
553 Páginas 
25,00 € 
Mais de 25 anos decorridos 
sobre a sua edição original, eis 

'--------1 que chega ao mercado editorial 
português uma das obras mais 
emblemáticas de George Steiner, 
acerca das teorias e métodos da 
tradução. Este crítico, filósofo e pro
fessor americano, nascido em França, 
é considerado um dos maiores 
pensadores ocidentais da actualidade 
na área da literatura. 

Rainer Maria Rilke: 
«Cartas a um Jovem Poeta» 
Edições ASA, 2002 
96 Páginas 
9,00 € 
Poeta da viragem do século, R. 
M. Rilke (1875-1926) lançou as 
bases dos misticismos góticos, 

._ . tão marcantes nos movimentos 
culturais e artísticos do século XX. 
Obra traduzida, prefaciada e anotada 
por Vasco Graça Moura, as dez Cartas 
de Rilke vêm acompanhadas de 
algumas fotografias tiradas pelo 
próprio Rilke. 

Anton Tchekhov: << Contos de 
Tchékhov- Vol. III» 
Relógio D'Água, 2002 
325 Páginas 
16,00 € 
Continuação da edição em 
português , iniciada em 2001, 

dos contos de um dos maiores 
escritores russos de sempre. 

Piers Vitebsky e Caroline Humphrey: 
<< Arquitectura Sagrada» 
Evergreen, 2002 
184 Páginas 
11,00 € 
A importância da 
arquitectura na conjuga
ção do sagrado com o 

..miimÕi1lllliliiliill profano em espaços 
destinados ao culto religioso ou à 
preservação da memória colectiva pri
mordial , analisados sob uma 
perspectiva sistemática e analítica, e 
representativa de várias religiões. 

Nikolai Gógol: << Avenida 
Névski» 
Assírio & Alvim, 2002 
80 Páginas 
6,50 € 

Nikolai Gógol: <<Diário de um Louco» 
Assírio & Alvim, 2002 
56 Páginas 
6,50 € 

Dois belos livros editados 
na colecção Gato Maltês 
da Assírio & Alvim, toda 
ela em formato de bolso. 
Duas pequenas obras
primas de Gógol, génio 
maior da moderna litera
tura russa. Dois singelos 
presentes para dar a 

alguém que nos seja caro e que os 
saiba apreciar. 

---- rariqAii: 
rr;... 1 tfi/, <<O Livro de Saladino» 
5A1~~0 Europa-América, 2002 

350 Páginas 
24,90 € 
História que tem como 
palcos as cidades do 
Cairo , Damasco e 

Jerusalém do século XII. Esta é a 
biografia de Saladino, sultão do 
Egipto e da Síria, que ficou para a 
história muçulmana como o mítico 
libertador de Jerusalém do jugo dos 
cristãos em 1187. A ele se deve 
igualmente o regresso a casa do rei 
inglês Ricardo << Coração de Leão» 
com quem selou o acordo de paz que 
poria fim à 3ª Cruzada, em 1192. 

Osvaldo Manuel Silvestre· e Pedro 
Serra (Org.): 
<<Século de Ouro - Antologia Crítica 
da Poesia Portuguesa do Século XX» 
Angelus Novus e Cotovia, 2002 
664 Páginas 
50,00 € 
Ainda mal saiu do 
prelo e é já uma 
edição polémica no 
meio literário portu
guês, essencialmente 
devido aos critérios de 
escolha dos poemas e 
dos autores representados nesta 
antologia. Contudo, parece ser 
unânime o aplauso à iniciativa de 
reunir numa mesma edição a antologia 
e um conjunto de ensaios críticos aos 
poemas representados. 

Paulo Alexandre Loução: 
<< A Alma Secreta de Portugal•• 
Ésquilo Multimédia, 2002 
480 Páginas 
22,00 € 
Ensaio de cariz antro
pológico que incide 
sobre práticas rituais e 
simbólicas presentes 
em diversas tradições 
e festividades, um 
pouco por todo o país. 
Estas tradições constituem reflexos da 
evolução gnóstica que sofreram muitas 
das representações esotéricas ou 
religiosas do Portugal profundo, 
originalmente anteriores ao cris
tianismo, mas por ele absorvidas e 
contextualizadas na gnose cristã. 

Matilde Asensi: <<lacobus» 
Ésquilo, 2002 
286 Páginas 
18,00 € 

<<O Papa João XXII, 
confrontado com o 
pedido do rei portu
guês, Dom Dinis, 
para criar a Ordem 
de Cristo em subs
tituição da Ordem do 
Templo em Portugal, 
solicita a Galcerán 
de Born, médico e 

monge hospitalário, que investigue as 
mortes misteriosas do seu antecessor, 
Clemente V, e de Filipe, o Belo, rei de 
França, na sequência da execução de 
Jacques de Molay, o último mestre 
templário." 



CULTURA Discos 

NOVA BIOGRAFIA DO FADO 
Editado por EMI 

Interessante compilação com 

. .............. ~ 

,faí 'ot 

os intérpretes que deram ao 
fado novo fôlego, de Camané 
a Paulo Bragança, de Mísia a 
Mafalda Arnauth, de Cristina 
Branco a Mariza , não 
esquecendo gente de fora do 

~i . , I· 
fado mas que tem dado contributos 
importantes para o desenvolvimento 
deste género musical, como Rui 
Veloso ou a Ala dos Namorados. 

GUTO PIRES 
"Sol Na Manssi" 
Editado por Ocarina 

Depois da experiência com 
os lssabary e outras aven
turas ocasionais, o guineense 
Guto Pires aposta na carreira 
a solo, transportando-nos 
para climas de doçura que 
preservam ritmos, reinventam 

memórias, guardam tradições. Um 
disco tão simples como envolvente. 

DIVAS 
"Divas Las Vegas" 
Editado por Sony Music 
Celine Dion, Cher, Stevie Nicks e 

Shakira são algumas das "di
vas" que participaram neste 
concerto em benefício a 
Fundação VH1 Save The Mu
sic, um desfile de estrelas 
vocais que repetem canções 
de sucesso e fórmulas gastas 

para subsistência da indústr ia 
discográfica. 

SARAH CONNOR 
"Unbelievable" 
Editado por Sony Music 

Sarah Connor vai cami
nhando para "diva", o seu 
regresso neste disco descon
traído vai seguramente levá
la de novo ao cimo dos "tops" 
e ao reconhecimento da crítica 
menos exigente. Versati lidade 

e optimismo não faltam nesta música 
que não cansa nem ofende, mas que 
nada transforma. 

ROBBIE WILLIAMS 
"Escapology" 
Editado por EMI 
Robbie Williams acumu la 
milhões de discos vendidos 
e prémios artísticos por esse 
mundo fora, mas o seu 

..-..---"--' quinto disco continua a 

mostrar que falta o rasgo de génio que 
faz a diferença e que atira uma canção 
conseguida para o rol das imortais. No 
campo comercial, Robbie Williams 
distingue-se, contudo, da maioria que 
nos chega para aprovação. 

AIMEE MANN 
"Lost ln Space" 
Editado por Zomba 

Aimee Mann já 
provou no passado 
que sabe fazer 
canções inteligen
tes e este novo 
disco confirma o 
dom. E vale a pena 

assinalar a coragem dos temas 
abordados, relacionados com 
dependências diversas (droga, 
álcool, ... ), mostrando como se pode ser 
interveniente sem abdicar do gosto e 
da eficácia que fazem as canções 
sobreviver. 

DAVID ALVAREZ 
V JUEGO DE MANOS 
"Son Demasiado" 
Editado por Megamúsica 

A renovação da 
música cubana, 
que passa pelas 
tradições de um 
sécu lo e não es
quece os cantos 

.,.;..---===;;., que fizeram a revo-
lução, tem em 

David Alvarez um pilar futuro. A sua 
música, calorosa, vibrante, tem um 
risco e uma ternura que nos agarram 
à primeira audição e que experi
mentam com sucesso um namoro 
prolongado, uma sedução que 
permanece. 

ROBERT PALMER 
"At H is Very Best" 
Editado por Universal 

Desde os tempos 
dos Vinegar Joe 
que Robert Pal
mer nos habituou 
ao seu gosto pelos 
"b lu es" e pelos 
"rhythm and 
blues" , ao longo 

duma carreira discográfica sem falhas 
na personalidade e na elegância . 
Sabe bem recordá-la nesta antologia, 
em peças musicais inesquecíveis 
como "Bad case of loving you" , "Johnny 
& Mary" ou "Looking for clues" . 

JIMI HENDRIX 
"Biue Wild Angel - Live 
At The lsle Of Wight" 
Editado por Universal 
Eis uma edição que 
os seguidores não 
poderão perder: a 
gravação da histórica 
actuação do guitar
rista e cantor na Ilha 

de Wight, que inclui, entre outros 
temas musicais, versões de "Sgt. 
Pepper's", dos Beatles, e de "God Save 
The Queen". Esta recente edição está 
disponível nos formatos CD, vinil e 
DVD. 

TOM JONES 
"Mr. Jones" 
Editado por Zomba 
Tom Jones é um 
intérprete que tem 
sobrev ivido com 
uma forte demons
tração de versatilidade ao passar dos 
anos. Com quarenta anos de carreira, 
Tom Jones consegue dar nova 
viragem na sua música e junta o "soul" 
que bem conhece a novas correntes 
da dança, resultando um disco de 
maturidade, feliz e fulgurante. 

TANGO 
ASTOR PIAZZOLLA 
"Tango Fever" 
Editado por Strauss 

ASTOR PIAZZOLLA 
"ltinerary Of AGe-
nius" 
Editado por BMG 

TANGOFUEGO 
"Encuentros" 
Ed. Strauss 
O tango continua 
vivo, nas suas formas tradicionais e 
nas formas que o revo lucionaram 
depois de Piazzolla, e estes discos 
demonstram-no a sua eterna força 
emotiva. Os dois primeiros evocam a 
singularidade do talento de Piazzola, 
como intérprete e como director musi
cal. O terceiro dos discos explora novos 
encontros , linhas calorosas que 
atravessam o sol do tango vindas do 
leste europeu . 



CULTURA Discos/Exposições 

BRASILEIROS 

MARIA BETHÂNIA 
"Maricotinha Ao Vivo" 
Editado por EMI 

Trinta e cinco anos 
de carreira que são 
também 35 anos de 
mus1ca popular 
brasileira, de Deri
vai Caymmi a Ana 
Carolina , revistos 
por Bethânia , ao 
vivo, emocionante, 

transbordante . Meia centena de 
momentos musicais, divididos por 
dois CDs, que explicam uma intér
prete, uma atitude, uma música que 
não cabe nas fronteiras de um país. 

NEY MATOGROSSO 
"Ney Mafogrosso Interpreta Cartola" 
Editado por Universal 

A carreira de Ney 
Matogrosso é uma 
permanente 
surpresa, passo a 
passo superando
se na vertigem de 
novas paisagens 
para uma voz que 
conhece os segre

dos da vida e das paixões sem 
solução . O regresso está neste 
indispensável retomar da obra de 
Cartola, conjunto de leituras novas 
para viagens que se refazem no 
gosto pelas pessoas e pelos lugares 
que deixam marcas no coração. 

ADRIANA CALCANHOTO 
"Cantada" 
Editado por BMG 

Se ainda algo 
faltasse para de
monstrar que 
Adriana Calca
nhoto é das mais 
seguras e sens í
veis criadoras do 
Brasil musical da 
actual idade, este 
"Cantada " che

garia para dissipar dúvidas. Palavras 
que são mús ica , música que é 
imagem, imagens que se formam 
numa voz que tem cor, ritmo, 
sensualidade . 

r=======;;! O LADO ROMÂNTICO DE DUKE ELLINGTON 
Duke Ellington é uma referência fundamental na música 
do século XX, não apenas na área do "jazz" (com a 
qual é habitualmente conotado) , mas em todos os cam
pos expressivos da música popular americana. Numa 
sentida homenagem ao mestre, músicos e 
agrupamentos de diversas origens reuniram-se para 
dar vida a um projecto de recuperação de algumas das 
mais inspiradas canções românticas com a assinatura 
de Duke Ellington . O disco resultante chama-se 

"EIIington For Lovers - The Duke's Most Romantic Songs" e permite escutar de 
novo jóias de subtileza e de harmonia como "Sophisticated lady" , "ln a mellow 
tone" , "Mood lndigo.", "Just squeeze me" ou "Satin doll", interpretadas por figuras 
como Harry Allen, Wycliffe Gordon, Howard Alden e Danny Moss, em múltiplas e 
diversificadas formações e colaborações . Uma excelente oportunidade para 
recordar o lado de compositor de Duke Ellington , também um bom pretexto para 
quem se queira introduzir na obra deste génio musical que deixou marcas em 
gerações de intérpretes e criadores. 

BADAJOZ, ONDE HÁ MUITO PARA VER 
A cidade fronteiriça de Badajoz, muito frequentada pelos 
portugueses para compras ou para beber uma "copa" , 
transmite a ideia de ser uma cidade "com pouco para 
ver" . Puro engano, pois a capital da Estremadura 
espanhola é uma cidade de grande riqueza em 
património cultural e artístico. Desde o "casco antigo", 
em via de uma cuidada recuperação e onde se integra 
a monumental catedral, até à velhas muralhas, das mais 
antigas e extensas da Península Ibérica, Badajoz é uma 
cidade que merece uma visita atenta, com paragens 

nalguns lugares, como, por exemplo, o Museo de Bellas Artes. Este museu, 
inaugurado em 1920, está actualmente situado na zona histórica de Badajoz 
e reúne mais de mil peças de pintura e de escultura, a maioria das quais dos 
séculos XIX e XX. Se visitar Badajoz por estes dias, poderá encontrar, no 
Museo de Bellas Artes uma exposição do pintor Manuel Santiago Morato, 
síntese da abundante produção artística de Morato na região da Estremadura. 
A exposição ocupa dez salas do edifício do Museu, mostrando as temáticas 
mais caras ao pintor, desde os assuntos infantis, tratados com tristeza e 
melancolia, até às tonalidades mais sensuais e eróticas. 

EDIÇÃO HISTÓRICA DE AMÁLIA RODRIGUES 
É uma obra discográfica histórica a que se encontra disponível desde o final do 
ano passado com a voz de Amália Rodrigues. Numa única edição de dois CDs 

reunem-se dois LPs originais, o que ficou conhecido 
por "Busto" e o que leva o título "ForYour Delight" , e 
ainda um conjunto de inéditos intitulado "As Óperas" 
e uma entrevista de Henrique Mendes com Amália, 
o compositor Alain Oulman e o poeta David Mourão
Ferreira. Em relação aos dois LPs, eles assinalam 
o ponto de viragem na obra de Amália e no fado 
português, a transição de uma voz e de uma música 
para os universos da poesia, do excesso, do risco, 
da renovação, da coragem e da modernidade. "As 
Óperas" é uma homenagem ao principal 

responsável desta viragem que representou "Busto" - o compositor Alain Oulman 
-, um conjunto de ensaios gravados com acompanhamento de piano e que 
conduziram a uma verdadeira revolução na arte do fado . A entrevista é um 
documento histórico cuja importância não necesssita de ser destacada, 
completando exemplarmente esta edição e a sua leitura para a história. 



CULTURA Discos/Exposições 

CANÇÕES DE EMBALAR NA VOZ DE MONTSERRAT FIGUERAS 
Um disco com canções de embalar é a mais recente proposta do 
agrupamento Hesperion XXI, sob a direcção de Jordi Savall. 
Intitulado "Ninna Nanna- ca. 1500- 2002" , esta obra de 
excepcional qualidade interpretativa traz a voz da incomparável 
Montserrat Figueras na recriação de temas que são património da 
Humanidade, vindos de países europeus como do mundo árabe, 
ao longo de cinco séculos de História. De destacar o tema musical 
que é abertura deste disco singular, uma canção de embalar 

portuguesa conhecida de muitas outras versões, intitulada "José Embala O 
Menino". Entre os autores interpretados encontram-se William Byrd, Moussorgski, 
Manuel De Falia e o poeta espanhol Federico Garcia Lorca, numa das suas 
incursões criativas pela música popular. 

RETROSPECTIVA DE ALBERT GLEIZES NO CCB 
Até meados de Fevereiro está aberta ao público, no Centro Cul
tural de Belém, uma exposição de Albert Gleizes, pintor da primeira 
metade do século passado, figura pouco conhecida mas uma das 
mais representativas da vanguarda artística do último século. Albert 
Gleizes, que viveu entre 1881 e 1953, foi um pintor que deixou 
marcas no Cubismo, tendo sido um dos pioneiros neste importante 
movimento da História da Arte Moderna. A obra de Gleizes 
desenvolve-se a partir de uma primeira e curta fase impressionista, 
passando, nos anos 1 O e 20, pelos novos caminhos que o tornam 
uma referência no Cubismo. Nos anos 30 e 40, o trabalho de 

Gleizes ganha expressão em cenários monumentais, influenciado pela 
pintura romana e empenhado na renovação da expressão do sagrado na 
arte. Esta retrospectiva da obra de Albert Gleizes reúne cerca de uma centena 
de obras, provenientes de museus e coleccionadores europeus e 
americanos. 

A ESTREIA DE UM TENOR CONVINCENTE 
O mundo da ópera tem uma nova estrela e não é uma estrela de luz 
efémera. De seu nome Salvatore Licitra, ele é já considerado o 
sucessor de Luciano Pavarotti , não só nas apreciações de que foi 
alvo em óperas como "11 Trovatore" ou "Tosca" , mas pelo sucesso 
alcançado em todas as actuações já realizadas . Chegou 
recentemente a Portugal o seu primeiro disco a solo, intitulado "The 
Debut", no qual o jovem tenor recria de uma forma pessoal e 
altamente convincente árias famosas de óperas de Puccini e de 

Verd i, como "Manon Lescaut", "Madama Butterfly", "Turandot" e "Tosca", do 
primeiro, e "Aida", "Macbeth" , "li Trovatore" e "La Forza dei Destino" , do segundo. 
Vale a pena descobrir este novo nome do mundo da ópera, seguramente um 
nome que não vamos demorar a ver associado às figuras históricas deste 
género expressivo. Em "The Debut" , Salvatore Licitra é acompanhado pela 
London Symphony Orchestra, conduzida por Cario Rizzi . 

CANÇÕES DURADOIRAS NA VOZ DE JOAQUIN SABINA 
A raça dos cantautores está em vias de extinção, contrariada por um 

mundo em que o efémero vale mais do que a reflexão. Mas, entre os 
cantautores que sobrevivem no espaço europeu, existe pelo menos 
um que mantém vivo o fogo da poesia e do canto e que persiste em 
encontrar o sucesso com cada novo lançamento discográfico. É 
espanhol , chama-se Joaquin Sabina e, embora seja quase 
desconhecido em Portugal, tem o seu mais recente CD no topo dos 
discos mais vendidos do país vizinho, desde o final do ano passado. 
O disco, já publicado por cá, tem o título "Dimelo En La Calle" e é uma 

obra de ressurgimento depois do pesadelo da dor e do desconforto, um conjunto 
de poderosas e sensíveis canções que destroçam certezas e corações, um 
caudal de ironia, de ternura e de insuperável musicalidade. Em Portugal ou em 
Espanha, o novo disco de Sabina é verdadeiramente indispensável para quem 
ainda acredita em canções duradoiras. 

AS RAÍZES DO "ROCK ANO ROLL" 
Com o título genérico "When The Sun 
Goes Down - The Secret History Of Rock 
& Roll", uma série de quatro CDs viu a 
luz do dia, nas últimas semanas do ano 
passado. Quatro discos essenciais para 
quem queira compreender as raízes do 
"rock and roll" e a evolução da música 
mais escutada na segunda metade do 
século XX. Cada um dos CDs reúne vinte 
cinco peças musicais de intérpretes da 
primeira metade do século passado, 
vindos dos "blues", do "country" e dos 
seus derivados, e que representam a 
chama do que viria a originar a explosão 
do "rock and roll", na primeira metade 
dos anos 50 . De Chuck Berry aos 
Beatles , dos Rolling Stones a Eric 
Clapton, de Elvis Presley a Van Morrison, 
todos beberam nestas músicas, muitas 
delas de autores perdidos no tempo, e 
nestes intérpretes a quem a música nada 
devolveu em troca da sua entrega e da 
sua paixão. O "rock" existiu porque, an
tes dele, existiu a música que estes 
quatro discos recuperam. Eis os títulos 
de cada um deles: "Walk Right ln - Vol. 1 ", 
"The FirstTime I MetThe Blues- Vol. 2", 
"That's Chicago South Side - Vol. 3" e 
"That's Ali Right- Vol. 4". 

MILLADOIRO: MÚSICA SEM TEMPO 
,.....,..~-----, Milladoiro é o nome 

de uma cidade da 
Galiza mas o que fez 
este nome conhe
cido fora das fron
teiras de Espanha foi 

_, um conjunto de 
....._ ______ música tradicional 

que, com inteira justiça , faz parte do 
grupo dos mais expressivos do mundo 
no seu género, ao lado de outros 
históricos , como os Chieftains e os 
Dubliners. Os Milladoiro têm tido pouca 
divulgação no nosso país, por falta de 
representação das suas obras disco
gráficas e pela escassez de concertos 
realizados em Portugal. Mas esta 
situação pode mudar agora, depois da 
recente publicação dos quatro últimos 
registos do agrupamento. Os seus títulos 
são "Galicia No tempo", "Gallaecia 
Fulget" , "Auga de Maio" e "O Nino Do 
Sol" (este o mais recente dos Milladoiro) 
e todos eles constituem exemplos do 
melhor que se faz por esse mundo fora 
com uma música que confronta o pre
sente com o passado e que perspectiva 
o futuro no respeito pela sabedoria e pela 
memória do que nos antecedeu. Não 
deixe de ir ao encontro dos Milladoiro e 
da sua música sem tempo. 
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FISCALIDADE 

IRS 
RECEPÇÃO DAS DECLARAÇÕES 
MODELO 3 E ANEXOS 

Em princípio serão recebidas nesta Ordem as declarações 
modelo 3 e respectivos anexos, respeitantes aos rendimentos 
do ano de 2002, durante os períodos e horários seguintes: 
• RENDIMENTOS DE TRABALHO DEPENDENTE E/OU 

PENSÕES 
PRAZO LEGAL- DE 1 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO 

Dias 5 a 17 de MARÇO, das 18 ,30 às 20,30 horas. 
Todas as 3" e 5" feiras, das I O às 13 horas, a partir de 17 de Fevereiro 
até 17 de Março. 

• OUTROS RENDIMENTOS INCLUINDO TRABALHO DE
PENDENTE E/OU PENSÕES 

PRAZO LEGAL - DE 18 DE MARÇO A 30 DE ABRIL 
Dias 14 a 30 de ABRIL, das 18,30 às 20,30 horas. 
Todas as 3" e 5" feiras, das I O às 13 horas , a partir de 18 de Março até 

30 de Abril. 

Não são vendidos quaisquer impressos de IRS nesta Ordem. 
É necessário o Anexo H para quem possua PPR'R, PPRIE, 
Poupança-habitação, PPA, aquisição de acções em OPV's, 
aquisição de computadores e material informático, etc, cujas 
entregas tenham sido efectuadas durante o ano de 2002. Tam
bém é necessário o Anexo H para quem aufetir em 2002 rendi
mentos provenientes de DIREITOS DE AUTOR. 

- A retenção na fonte sobre rendimentos da categoria B (reci
bos verdes) quando auferidos por médicos de PATOLOGIA 
CLÍNICA E RADIOLOGISTAS, incide apenas sobre 50% 
dos mesmos. 
No "recibo verde" deve fazer-se a menção de que a retenção 
incide sobre 50% do rendimento. 

-Estão dispensados de retenção na fonte os rendimentos 
da categoria B (recibos verdes) quando o respectivo ti 
tular preveja auferir um montante anual inferior a € 9.976. 
A faculdade de dispensa da retenção na fonte cessa no mês 
seguinte àquele em que o sujeito passivo atinja o aludido 
limite. 

-Os sujeitos passivos não terão direito a benefícios fiscais 
(v.g. Poupança-habitação, PPR'R, PPA's, etc) se não tiverem 
a sua situação regularizada ou, o mesmo é dizer, se forem 
devedores de quaisquer impostos à Fazenda Nacional e à 
Segurança Social. 

-As rendas pagas respeitantes à habitação própria e penna
nente aos senhorios, relativamente a contratos de arrenda
mento celebrados posteriormente a 15 de Outubro de 1991, 
são deduzidas à colecta (imposto) em 30% com o limite de 
EUROS 517,64. 

-As despesas de saúde com IVA à taxa de 17% devem ser 
obrigatoriamente documentadas com receita médica. O li mi-

te de dedução à colecta é de 30% do seu valor máximo de 
EUROS 53,81. 

-Os sujeitos passivos com um grau de invalidez permanente 
igual ou superior a 80% beneficiarão de um acréscimo à de
dução legal de 15%. 
As despesas de educação e de reabilitação são deduzidas à 
colecta em 30% e sem limite. 
Os seguros de vida serão deduzidos à colecta em 25% tam
bém sem limite. 

-Os rendimentos provenientes de DIREITOS DE AUTORes
tão isentos de IRS em 50% e a taxa de retenção na fonte 
aplicável é de 7,5 %. Estes rendimentos estão isentos de IVA 
qualquer que seja o seu montante. 

ENTREGA 
DO MODELO 3 

-Os sujeitos passivos que em 2002 auferiram apenas rendi
mentos do trabalho dependente e/ou pensões devem entre
gar a declaração modelo 3 de 1 de Fevereiro até 15 de Março 
de2003. 

-Os sujeitos passivos que em 2002 auferiram rendimentos 
das categorias B (rendimentos empresariais e profissionais), 
E (rendimentos de capitais), F (rendimentos prediais), G (mais
valias) e I (outros rendimentos) conjuntamente ou não com 
os rendimentos das categorias A e/ou H (trabalho depen
dente e/ou pensões), deverão entregar a respectiva declara
ção modelo 3 a partir de 16 de Março até ao final do mês de 
Abril. 

- A alteração de residência obriga à participação, em qualquer 
Serviço de Finanças, dessa ocorrência, para efeitos do car
tão de contribuinte. 

-A tabela prática de IRS para 2002 é a seguinte: 

Rendimento colectável Taxas Parcela 
(EUROS) (%) a abater 

(EUROS) 

Até 4.100,12 12 

> 4.100,12 até 6.201,42 14 82,00 

> 6.201 ,42 até 15.375,45 24 702,14 

> 15.375,45 até 35.363,52 34 2.239,69 

> 35.363,52 até 51.251 ,48 38 3.654,23 

> 51 .251 ,48 40 4.679,26 

As taxas respeitantes aos residentes nas Regiões Autónomas 
dos Açores e Madeira são diferentes das do Continente, aci
ma mencionadas. 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre matéria fiscal serão 
prestados pela Consultaria Fiscal, todas as 3as e 5asfeiras, das 1 O 
às 13 horas, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 151, em Lisboa. 
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Decreto-Lei nº 270/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 2 de Dezembro 
Estabelece o sistema de 
preços de referência para 
efeitos de compartici
pação pelo Estado no 
preço dos medicamentos e 
altera o Decreto-Lei nº 118/ 
92, de 25 de Junho 

Decreto-Lei nº 271 /2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 2 de Dezembro 
Altera a Lei nº 14/2000, de 
8 de Agosto, que aprovou 
medidas de racionalização 
da política do medica
mento no âmbito do 
Serviço Nacional de Saúde 

Portaria nº 1492-A/2002, 
dos Ministérios da 
Economia e da Saúde, de 
5 de Dezembro 
Actualiza os preços dos 
medicamentos sujeitos a 
receita médica, dos 
medicamentos genéricos 
e dos medicamentos não 
sujeitos a receita médica 
comparticipados 

Decreto-Lei nº 27212002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Hospital 
Infante D. Pedro , em 
Aveiro, em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 273/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Centro 
Hospitalar de Vila Real/ 
Peso da Régua em 
sociedade anónima de 

capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei nº 27 4/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
São Gonçalo, de Ama
rante, pessoa colectiva de 
direito público, em 
sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei nº 275/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Hospital 
José Joaquim Fernandes 
Beja em sociedade anó
nima de capitais exclusi
vamente públicos 

Decreto-Lei nº 276/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transform a o Instituto 
Português de Oncologia 
de Franc isco Gentil , 
Centro Regional de 
Coimbra, em sociedade 
anón ima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 277/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Hospital 
Distrital de Bragança em 
sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei nº 278/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
Egas Moniz, de Lisboa, 
pessoa colectiva de direito 
público, em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 279/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Hospital São 
Francisco Xavier, de 
Lisboa, em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 280/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Hospital do 
Barlavento Algarvio, em 
Portimão, em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 281/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 9 de Dezembro 
Transforma o Hospital 
Geral de Santo António, no 
Porto, em sociedade anó
nima de capitais exclu
sivamente públicos 

Decreto-Lei nº 282/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Instituto 
Português de Oncologia 
de Francisco Gentil, 
Centro Regional de 
Oncologia do Porto, em 
sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei nº 283/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma a Unidade Lo
cal de Saúde de Mato
sinhos em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 284/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
Padre Américo - Vale do 
Sousa, de Penafiel , 

pessoa colectiva de direito 
público, em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 285/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Hospital da 
Senhora da Oliveira -
Guimarães em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 286/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Hospital 
Distrital da Figueira da 
Foz, pessoa colectiva de 
direito público, em 
sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públ icos 

Decreto-Lei nº 287/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
São Teotónio - Viseu em 
sociedade anónima de . 
capitais exclus ivamente 
públicos 

Decreto-Lei nº 288/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Centro 
Hospitalar da Cova da 
Beira em sociedade 
anónima de capita is 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei nº 289/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Instituto 
Português de Oncologia 
de Francisco Gentil , 
Centro Regional de 
Oncologia de Lisboa, em 
sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos 



Decreto-Lei n2 290/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
Pulido Valente, de Lisboa, 
em sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei n2 291 /2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
Santa Cruz, de Lisboa, 
pessoa colectiva de direito 
público, em sociedade 
anónima de capi tais 
exclusivamente públ icos 

Decreto-Lei n2 292/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 1 O de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
Santa Marta, de Lisboa, 
pessoa colectiva de direito 
público, em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei n2 293/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
Santa Maria Maior, de 
Barcelos, em sociedade 
anónima de capitai s 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei n2 294/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
São João de Deus, de Vila 
Nova de Famalicão, em 
sociedade anón ima de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei n2 295/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o grupo dos 
hospitais do Alto Minho em 
sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei n2 296/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
São Sebastião, em Santa 
Maria da Feira, em socie
dade anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei n2 297/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
Santo And ré - Leiri a, 
pessoa colectiva de direito 
público, em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei n2 298/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
Garcia de Orta, de Almada, 
pessoa colectiva de direito 
público, em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei n2 299/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Hospital 
Nossa Senhora do Rosário 
- Barreiro em sociedade 
anónima de capitais 
exclusivamente públicos 

Decreto-Lei n2 300/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Hospital de 
São Bernardo - Setúbal em 
sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei n2 301 /2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Centro 
Hospitalar do Médio Tejo 
em sociedade anónima de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Decreto-Lei n2 302/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 11 de Dezembro 
Transforma o Hospital 
Distrital de Santarém em 
sociedade anónim a de 
capitais exclusivamente 
públicos 

Portaria n2 1501/2002, do 
Ministério da Saúde, de 
12 de Dezembro 
Aprova o modelo de receita 
médica destinado à 
prescrição de medica
mentos incluindo a de 
medicamentos mani 
pulados 

Resolução da Assemb
leia Legislativa Regional 
n2 18/2002/M, de 17 de 
Dezembro 
Recomenda ao Governo 
Regional a criação de 
consultas de medicina 
dentária nos centros de 
saúde das sedes de 
concelhos 

Portaria n2 1515/2002, 
dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde, de 
19 de Dezembro 
Altera o quadro de pessoal 
do Hospital de São 
Bernardo - Setúbal relativo 
à carreira médica hospi
talar 

Decreto-Lei n2 311/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 20 de Dezembro 
Altera o regime jurídico 
aplicável aos dispositivos 
médicos para diagnóstico 
in vitro aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 189/2000, 
de 12 de Agosto 

Decreto-Lei n2 312/2002, 
do Ministério da Saúde, 
de 20 de Dezembro 
Estabelece o regime da 
taxa sobre a comercia-
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lização de produtos farma
cêuticos homeopá-ticos, 
dispositivos médi-cos não 
activos e disposi-tivos para 
diagnóstico in vitro e sobre 
produtos cosméticos e de 
higiene corporal 

Decreto Regulamentar 
Regional n2 35/2002/A, de 
21 de Dezembro 
Aprova a orgânica da 
Unidade de Saúde de Ilha 
do Pico 

Declaração n2 6/2002, da 
Assembleia da Repúb
lica, de 26 de Dezembro 
Renúncia de vogal da 
Comissão Nacional de 
Protecção de Dados 

Portaria n2 1556/2002, do 
Ministério da Ciência e 
do Ensino Superior, de 
30 de Dezembro 
Autoriza a alteração do 
plano de estudos do curso 
de licenciatura em 
Medicina Dentária minis
trado na Universidade 
Fernando Pessoa 

11ª Série 

Despacho conjunto n2 

865-A/2002, dos Minis
térios da Economia e da 
Saúde, de 5 de Dezembro 
Aprova os preços de 
referência para cada grupo 
homogéneo de medi 
camentos, tendo por base 
os grupos definidos pelo 
INFARMED 


