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dos direitos dos doentes, da qualidade do exercício

e melhorar a Revista da Ordem dos Médicos.
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TOMADA DE POSSE DO NOVO BASTONARIO

"Os médicos não podem ser meros executantes de uma política de saúde
com a qual se não identifiquem e sem os quais, e muitos menos contra os quais,
será impossívellenr a bom termo qualquer reforma da saúde".
oalerta édo novo Bastonário efoi oexpresso na cerimónia de posse, acto que
contou com a presença da Ministra da Saúde, antigos bastonários da Ordem dos Médicos
e Presidentes ou representantes das Ordens presentes
no Conselho Nacional das Profissões liberais.
Dirigindo-se aos antigos bastonários, oDr. Germano de Sousa lembrou que
com a sua "acção e sacrifício a Ordem dos Médico$ resistiu às inúmeras
e difíceis circunstâncias da sua história", um trabalho que quer agora desenvolver
com oapoio dos Conselhos regionais: "passado orescaldo das eleições
somos e seremos um todo na defesa dos doentes e dos médicos, e na defesa da ética,
da deontologia e da qualidade do exercício da medicina"
Permitam-me que comece a minha intervenção agradecendo a
presença da Senhora Ministra da Saude, para além da geotileza
de tal acto, gentileza essa que lhe é característica, interpreto-o
também como a demonstração da importância que o Governo
reconhece à Ordem dos Médicos e às suas funções. Creia Senhora Ministra que estou certo que as relações institucionais entre
a Ordem e o Ministério serão sempre pautadas pela cordialidade
e correcção, não obstante a firmeza com que defenderemos as
nossas opiniões e posições na defesa dos doentes e dos médicos
sempre que eventuais, salutares e naturais discordâncias ocorram.
Muito obrigado pois.
Senhores Bastonários das Ordens Profissiorais que com esta integram o Conselho das Profissões Liberais. E uma honra para mim
e para a Ordem que represento a vossa presença nesta tomada
de posse. Na sequência da acção desenvolvida pelos meus antecessores podem contar com a minha colaboração total para uma

melhor dignificação das profissões liberais que representamos.
Muito obrigado pois pela vossa presença e pelo apoio que a mesma significa.
Senhor Professor Carlos Ribeiro, ilustre Bastonário cessante, permita que lhe apresente os meus cumprimentos e lhe agradeça
todo o apoio que me tem dado neste período de transição que
mediou entre a minha eleição e a posse. Neste momento de transmissão de poderes aceite as minhas homenagens e os desejos das
maiores felicidades na continuação dos seus afazeres quer pessoais quer profissionais.
Senhores Bastonários meus antecessores, com a vossa acção e sacrifício a Ordem dos Médicos resistiu às inúmeras e difíceis circunstâncias da sua história. Trabalhei directamente com o Professor António Gentil Martins e com o Professor Machado Macedo.
Com eles muito aprendi. E sei o quanto lhes deve a Ordem e a
classe médica . Espero saber continuar a honrar a vossa herança.
Para o Dr. Carlos Santana Maia a
recordação dos tempos em que, sob
a orientação do Professor Machado
Macedo, trabalhámos nesta Ordem . •
Colegas Presidentes das Secções
Regionais do Centro, Norte e Sul e
demais colegas que integram as
diversas estruturas regionais e dis tritais da Ordem. Passado o rescal do das eleições somos e seremos
um todo na defesa dos doentes e
dos médicos, e na defesa da ética,
da deontologia e da qualidade do
exercício da Medicina. Estamos pois
unidos no essencial. No restante,
creiam que saberei ser um pólo
gerador de consensos e saberei
encontrar convosco as melhores
soluções para o engrandecimento
da Ordem e dos médicos. Pelo
orgulho se sermos Médicos e para
que os doentes se orgulhem dos
Médicos que têm.

:

"Passado orescaldo das eleições somos e
seremos um todo na defesa dos doemes edos
médic s. e na defesa a éUca, da deontologia
eda qualidade do exercício da Medicina.
Estamos pois unidos no essencial. No restante.
creiam que saberei ser um Pólo gerador de
consensos esa erei encontrar conv sco as
melhores soluç-es para oengrandecimento
da Ordem edos Médicos".
Aos Colegas que comigo disputaram estas eleições, uma palavra
de apreço. Espero contar com as vossas críticas construtivas e também com o vosso apoio quando concordarem com as minhas acções.
Não se chega a Presidente da Ordem dos Médicos sózinho.
Permitam-me assim alguns agradecimentos pessoais. A todos
aqueles que em mim acred itaram e me ajudaram a ch~gar até
aqui, o meu reconhecimento. Ao meu Mandatário Nacional,
Prof Nuno Cordeiro Ferreira, aos meus Mandatários Regionais, Professora Estela Gaivão Telles, e Professores António
Silva Leal e Abel Meliço Silvestre e ao meu Mandatário para
os Jovens Médicos, Dr. Armando Miguel Barbosa, o meu muito
obrigado e um abraço muito amigo e reconhecido pelo apoio
que me deram. Foi um privilégio ter-vos como meus representantes. Ao Presidente da minha Comissão de Honra, Professor
Machado Macedo, e a todos os que a integraram, a minha
gratidão por ter podido contar com tão ilustres personalidades.
Uma palavra sentida de admiração e gratidão para todos os colegas que sem olhar a incomodidades quiseram identificar-se com
as minhas ideias e propostas e me acompanharam nestas eleições. Nas pessoas dos Colegas Abel Meliço Silvestre e Lurdes
Chieira, António Gomes da Silva e Miguel Leão, Eduardo Lucas
dos Santos e Vitor Gabão da Veiga deixo um abraço amigo e fraterno que peço estendam a todos os que fizeram parte das listas
por vós encabeçadas.
Atodos os colegas que em mim votaram o meu obrigado. Aos que
não entenderam fazê-lo um obrigado também pela vossa participação nestas eleições.
Para todos a certeza que sou e saberei ser o Presidente de todos
os Médicos tudo fazendo para corresponder às vossas preocupoções e anse1os.
Saúdo também todos os funcionários que sempre leal e abnega damente têm servido esta Ordem. Sei que poderei contar com
todos.
Um agradecimento especial aos meus colegas de especialidade,
Vitor Rodrigues, Isabel Gaivão, Luísa Sancho, Margarida Franco e
Rita Botton que, durante o período de esclarecimento eleitoral,
sem olhar a sacrifícios, me substituíram muitas vezes nos meus
afazeres profissionais.
Last but not the least: Sem o apoio e o estímulo da minha família
tudo teria sido muito mais difícil ou até impossível. Para a minha
mãe, minha mulher, meus filhos, minha nora e meu genro a
minha ternura e gratidão

Senhora Ministra da Saúde
Senhor Director Geral da Saúde
Senhores Bastonários das outras Ordens Profissionais
Senhor Bastonário Cessante da Ordem dos Médicos
Senhores Bastonários meus antecessores
Ilustres Convidados
Minhas Senhoras e meus Senhores
Caros Colegas
Meus amigos
A Ordem dos Médicos nas suas funções de guardiã da ética, da
deontologia e da qualidade do exercício da Medicina, não pode ser
comparada ou considerada como ll)Ois· uma organização médica
nem sequer uma federação destas. E uma estrutura resultante dos
valores e da vontade de todos os médicos que a todos transcende
une e engloba, garante dos seus direitos, dos seus deveres e das suas
responsabilidades face aos doentes e à comunidade.
Entre as mais importantes funções e deveres que o Estado, mediante o Decreto-Lei 282/77 que aprova e contém o Estatuto da
Ordem dos Médicos, atribuiu à Ordem dos Médicos, conta-se sem
dúvida a defesa do exercício de uma medicina humanizada, que
respeite o direito ao acesso de todos os cidadãos a cuidados de
saúde, garantindo à pessoa doente uma qualidade de cuidados
médicos, quer técnica quer deontológica, o mais elevada possível.
Este dever tem sido esquecido, quer pelo próprio Estado, que o
cometeu à Ordem dos Médicos, quer por vezes pelos próprios
médicos. Quero aqui, neste acto de tomada de posse não só
relembrá-lo, como declarar que tudo farei para o reforçar,
contribuindo para que a qualidade do acto médico e da relação
Médico • Doente possa ser alcançada em plenitude, pois no
cerne de todos eles está o bem estar e a defesa do cidadão enquanto doente. A Ordem dos Médicos deverá intervir, em nome
da pessoa doente, em inúmeros aspectos que têm sido descurados e que se relacionam com a melhoria da equidade e acessibilidade do cidadão aos cuidados de saúde, bem como deverá pugnar pela melhoria das condições em que é exercida a Medicina e
consequentemente pela qualidade dos cu idados prestados po
doente, chamando a atenção do Ministério da Saúde para situações concretas ou exigindo soluções urgentes quando estiverem
em causa o bem estar e os direitos dos doentes.
Por outro lado a Ordem, tal como legalmente lhe compete deve e
quer ser o interlocutor privilegiado e de audição obrigatória na
definição das grandes linhas de política de saúde do País, bem

PROFESSOR GERMANO DE SOUSA

"Aos colegas que comigo disputaram
estas eleições, uma palavra de apreço.
Espero contar com as vossas críticas
construtivas etambém com
ovosso apoio quando concordarem
com as minhas acções".
como sobre todos os assuntos relacionados com o ensino médico,
o exercício da medicina e a organização dos serviços de saúde.
Nos últimos 1O- 12 anos assistiu-se a uma tentativa de culpabilizar
o médico por todos os males da saúde, ou de hipertrofiar eventuais erros como fo rma de desviar a atenção da população para as
ineficiências do S.N.S. Compreende-se que seja tentador encontrar
um "bode - expiatório" fácil para as deficiências e incapacidades
do sistema. Aparentemente resultaria a curto prazo. Só que a
médio prazo os resultados revelara m-se desastrosos. Uma das
condições tundamentais para a cura é uma relação de confiança
forte entre o doente e o seu Médico. A tentativa de abalar ou
destruir este mecanismo psicológico foi desastrosa. Esignificou custos acrescidos para o sistema pois o doente, numa espécie de
busca pela confiança perd ida, tem necessidade de reconfirmar
várias vezes e com vários médicos a solução para os seu's problemas. Por outro lado o médico sentiu -se cada vez mais inseguro e
vigiado e começou a praticar a Medicina Defensiva. Ou seja com
receio dos sucessivos processos que lhe poderiam cair sobre a
cabeça se eventualmente cometesse alguma falha diagnóstico ou
terapêutica, começou a defender-se e começou a gastar utilizando
todos os meios diagnósticos ao seu dispor no receio de amanhã ser
penalizado por ter fa lhado uma hipótese diagnóstico rara e longínqua. Quando alguns teorizadores da gestão da Saúde afirmam
que o méd ico é o grande gastador deveriam reflectir antes sobre
este fenómeno e deveriam ajudar a inverter esta situação.
Um alerta deverá ser lançado desde já: a vivência médica começa
a ser profissionalmente desmotivante, socialmente pouco prestigiante e fin anceiramente limitada. Só o respeito pelos princípios
éticos e deontológicos tem impedido a classe médica de se deixar
cair num trabalho rotineiro sem horizonte nem esperança. Esta
gradual "proletarização" do médico, que se agravará no futuro
com a abertura de Faculdades de Medicina desnecessárias e geradoras de desemprego, acentuará inevitavelmente crises laborais
gravosas como a que se vive agora e incidirá inevitavelmente e
negativamente sobre a qua lidade do acto médico e da Medicina.
A este propósito quero expressar aqui a Sua Excelência o Senhor
Presidente da República a minha admiração pela forma oportuna,
sábia e inteligente como soube intervir no apaziguamento do conflito recentemente protagonizado pela classe médica.
Como parceiro social e interlocutor do Ministério da Saúde a
Ordem dos Médicos tudo deverá fazer para que a bem do doente
e do sistema de saúde se inverta este estado de coisas. Para que
seja possível uma reforma do Serviço Nacional de Saúde,
que englobe, estimule e aproveite todas as sinerg ias públicas e
privadas do sector e no qual os médicos deixem de ser apenas
funcionários, com um sa lário e um prestígio que pouco variam
com o empenhamento no trabalho prestado, esmagados por uma
burocracia e um controlo administrativo crescentes e temerosos de
qualquer queixa que contra eles possa ser form ulada. Uma
reforma em que, pelo contrário, o médico nela se integre como

parceiro privi legiado da gestão e veja o seu trabalho e dedicação
reconhecidos e recompensados mediante estímulos adequados e
proporcionais à actividade e tipo de traba lho desenvolvidos. Uma
reforma em que os doentes sejam tratados como pessoas e não
como números e lhes sejam asseguradas condições que lhes permitam, de forma real, célere, e não condicionada escolher o seu
médico como pessoa identificada em quem confiam técnica e
~umanamente para a solução dos seus problemas.
E urgente pois "recentrar" o sistema de saúde sobre os prologo-

Prof. Carlos Ribeiro

"Há uma campanha
contra as Ordens"
Na qualidade de Presidente do Conselho Eleitoral Nacional da Ordem
dos Médicos coube ao Bastonário
cessante, Prof. Carlos Ribeiro, empossar o novo Presidente do Conselho Nacional Executivo.
Na intervenção que proferiu, o Prof.
Carlos Ribeiro começou por saudar
o novo Presidente, desejando-lhe as
maiores felicidades nos três anos de
mandato para que foi eleito, fazendo depois um balanço da
actividade desenvolvida no trién io 1997/99.
Primeiro referiu-se ao lobbies económicos "que elegem como
alvo as instituições e os grupos profissionais que detenham
credibilidade pública" e a "campanha latente na nossa sociedade tendente a descredibilizar a imagem pública das Ordens Profissionais", acrescentando que "nestes três anos de
mandato mantivemos uma postura firme e digna, de grande
respeito pelo Estado e pelas Instituições que o garantem".
O Bastonário cessante continuou o resumo da sua acção, sublinhado a "defesa da qualidade da medicina, interferindo
na definição do acto médico, valorizando a comun icação
médico/doente e pugnando para que a prescrição terapêutica seja atributo exclusivo dos médicos".
Entre outras medidas destacou ainda a "acreditação de locais e a definição dos programas de formação profissional",
os cursos "para formadores e a publicação das Recomendações Terapêuticas".
Dirigindo-se à Ministra da Saúde, "e pese embora algumas
dificuldades habituais nas relações entre representantes de
Instituições, que embora perseguindo objectivos nacionais
idênticos têm estratégias de abordagem dos problemas nem
sempre coincidentes" o Prof. Carlos Ribeiro afirmou que a
"elevada consideração que tinha por V. Exa. saiu reforçada
destes contactos, que se pautaram sempre por uma grande
cordialidade, franqueza e elevação de espírito".
Um intervenção que terminou com um agradecimento a todos os colegas que nos últimos três anos estiveram no
Conselho Nacional Executivo.

·
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PROFESSOR GERMIN DE S USA

"A Ordem dos Médicos nas suas tunç-es
de guardiã da éUca, da deo tol gia
e da qualidade do exercício da Medicina,
não pode ser comparada uconsidera a
como mais uma organização médica nem
sequer uma te eração estas. Éestrutura
resultante dos valores e da v ntade de todos
os médicos que atodos transce de une e
engl a, garante dos seus direitos , dos seus
deveres e das suas responsa ilidade lace
aos doentes e à comunidade"
nistas essenciais do mesmo: os doentes - que fragilizados física e
psiquicamente pela doença são presas fáceis de uma burocracia
desumanizada - os médicos - que deverão ser respeitados, prestigiados e acarinhados e considerados as pedras angulares do sistema. A figura do médico de família é a este respeito paradigmática e terá de obrigatoriamente ser repensada. Pedra basilar de
todo o sistema de saúde o médico de família tem de realmente
passar a sê-lo. É pois fundamental impor o reconhecimento do
trabalho abnegado, desenvolvido em condições muitas vezes
adversas pelos clínicos gerais e pugnar para que ocupem o lugar
que lhes é devido no panorama médico português e que o sistema
injustamente lhes furta.
No que em particular respeita aos hospitais e à vida hospitalar
será ,fundamental focalizar também o sistema no médico hospitalar. E indiscutível que as carreiras oficiais constituem um ponto
indispensável de valorização técnica e prestígio que torna desejável a sua abertura e participação ao mais largo número possível de Médicos. Todavia, ninguém poderá ignorar que existem
sinàis de que inevitavelmente, queira-se ou não, novas e variadas
formas de exercício profissional vão surgir e não será de espantar,
que num futuro mais ou menos próximo, se dê uma transformação radical do sistema. Eindispensável, porém que os médicos
se possam integrar nestes novos contextos como parceiros de
igual dignidade e não como meros prestadores de trabalho e
fonte de rendimento de outrem. Só assim a qualidade, estabilidade e gratificação do exercício profissional poderão ser atingidos, para já não falar no nível de serviços técnicos e humanos
prestados aos doentes. Se como eu se acreditar que a revitalização dos hospitais passa por um modelo de sã concorrência entre
as diversas instituições hospitalares, em que o financiamento de
cada uma dependerá da procura e escolha livre dos doentes, será
o médico e a sua satisfação profissional que condicionará o sucesso ou o insucesso das estratégias de gestão, da eficácia, qualidade e tipo de oferta dos serviços a prestar e consequentemente
da procura desses serviços. Tudo isto significa que os diversos
serviços hospitalares deverão ter autonomia financeira e uma
gestão por objectivos a cargo do seu director e participada por
todos os médicos do serviço. Do sucesso dessa gestão, que pressupõe uma eficácia e qualidade elevadas, geradora de uma
procura consciente e voluntária pelos doentes e consequentemente o financiamento do serviço e do hospital, resultará o ade-

quedo estímulo remuneratório e satisfação psicológica e profissional dos médicos que aí trabalham.
Tudo isto pode prenunciar uma solução para os graves
problemas da saúde. Tudo isto porém pressupõe que os
Médicos não poderão ser meros executantes de uma
política de saúde com a qual se não identifiquem e sem
os quais e muito menos contra os quais será impossível
levar a bom termo qualquer reforma da Saúde.
Sou dos que entendem que o Estado, para obter umo melhor eficiência, deverá, dentro de limites adequados, deixar de ser prestador de cuidados de saúde para passar apenas a ser financiador,
controlador e avaliador da qualidade dos cuidados de saúde
prestados por terceiros a quem confia essa tarefa. Em meu entender o reforço da Medicina Convencionada deveria ser um dos
primeiros passos dessa política, pois consagra princípios essenciais, como o da liberdade de escolha do médico pelo
doente, o da separação entre financiadores e prestadores de cuidados de saúde, o do pagamento por acto
médico com obrigatoriedade de custos controlados e a
universalidade de acesso do médico á convenção, representando assim a grande via de implementação de um modo de
exercício profissional mais humano, mais eficaz e mais ren,tável,
como é facilmente demonstrável.
No entanto, e ao contrário do que se esperava e seria justo, eficaz e de sã política, de uma situação de parceria, os médicos e as
entidades convencionadas passaram a ser tolerados. Promiscuidade e parasitismo foram os rótulos que em especial de há uns 1O
anos para cá, se começaram a utilizar para rotular a Medicina
Convencionada. Isto para não falar já do constante estrangulamento económico dos convencionados, que levou ao aparecimento de grupos económicos estrangeiros que se têm dedicado a ocupar o lugar de unidades nacionais quase à beira da falência.
Considero assim fundamental a publicação de uma Lei-Quadro
das Convenções que proteja os convencionados e salvaguarde a
estabilidade, a continuidade e os direitos destes. Quando se argumenta com a necessidade de "separar águas" não pode um dos
lados ser o Tejo e o outro apenas um riacho seco.
Outro aspecto que de há muito nos preocupa é a necessidade da
aprovação urgente do diploma definidor do ':Acto Médico". Não
são razões corporativas que nos levam a pedi-lo. Antes pelo contrário é a defesa do doente contra as pseudo medicinas e pseudo
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PRORSSOI GERMINO DE SOUSA

"Por outro lado a Ordem,tal como
legalmente lhe compete deve e quer
ser ointerlocutor privilegiado e de audição
obrigatória na definição das grandes linhas
de política de saúde do País,bem como
sobre todos os assuntos relacionados com
oensino médico, oexercício da medicina
e a organização dos serviços de saúde"

médicos que por aí impunemente pululam, bem como, no respeito
embora dos direitos e deveres de todos os restantes profissionais
de saúde, promover uma saudável e desejável definição dos campos em que cada um se move

aria de Belém

..Ordens não são
cont a-poder"
Para o Ministério do Saúde, as Ordens Profissionais "no exercício daquilo que são poderes delegados do
estado, e sendo associações públicas, não são um contra poder".
As palavras são do Ora. Maria de
Belém e foram ditas na cerimónia
de posse do novo Bastonário, numa
intervenção em que a Ministro da
Saúde recordou serem objectivos da
Ordem dos Médicos "defender a ético, a deontologia e o
qualidade do Medicina"
"E a nobreza destes objectivos - acrescentou - tem que capear
todas as suas actuações, e não encontrará no Ministério nenhum antagonismo. Pelo contrário, terá todo a colaboração
porque esses são também os objectivos do Ministério da
Saúde enquanto responsável pela condução do sistema de
saúde no seu conjunto".
Paro Maria de Belém naquilo que é a valorização do encontro de parcerias, naquilo que são os objectivos nobres do sistema de saúde, é indispensável que as principais entidades se
encontrem na defeso daquilo que são as grandes consonâncias para que efectivamente possam servir os destinatários da
sua acção".
/I

Uma outra função importantíssima e fundamental que também foi
cometida à Ordem dos Médicos é o direito à auto-disciplina, avaliando comportamentos profissionais e exercendo funções disciplinares sobre todos os médicos, nas vertentes técnica deontológica
e ética, independentemente do lugar e forma do exercício da medicina. Tudo farei para que, com o Conselho Nacional Executivo a • .
que presido, sejam criadas condições que permitam uma acção
disciplinar clara, transparente, mais eficaz e célere e consequentemente uma melhor vigilância das vertentes técnica e ética
do exercício da medicina.
No que à formação respeita, função inalienável da Ordem dos
Médicos tudo faremos para que se jam respeitados os Estatutos
que claramente reservam para a Ordem dos Médicos a definição
em exclusivo das especialidades médicas, respectivos currículos,
regras de formação e avaliação dos seus resultados com atribuição do título de especialista. Pediremos assim a revisão de portarias e despachos que desvirtuaram as competências a este respeito previstas no Estatuto.
Muito atento aos problemas dos jovens que esperançosamente
começam agora a profissão procurarei, com o Conselho Nacional
Executivo, ajudar a procurar soluções que os ajudem a construir
um futuro que lhes assegure condições de formação, trabalho estabilidade e estímulos económicos condizentes com o esforço e
dedicação dispendidos,
A acção da Ordem dos Médicos não pode ficar apenas por aí.
Atenta à evolução científica e tecnológica da Medicina, a Ordem
dos Médicos saberá reflectir o impacto dessa evolução na prática,
na deontologia e na ética médicas, na certeza de que os médicos
continuarão, como até aqui, a dedicar a sua vida a mitigar os
males dos doentes, não olhando a sacrifícios pessoais e até familiares para os servir, no respeito estrito dos princípios Hipocráticos
que enfermam a nossa profissão.
Muitos outros problemas e reflexões poderiam e deveriam ser aqui
abordados. Porém a charla lá vai longa e a vossa paciência para me escutar deve já ser bem curta ou pelo menos
inversamente proporcional à dimensão da prosa. Sendo
assim acabo já, mas antes não posso deixar de vos dizer que
tenho plena consciência que a tarefa, a que eu e os meus colegas
directores da Ordem nos propomos, é muito difíciL Sei que nos
esperam escolhos, espinhos e obstáculos por vezes inultrapassáveis. Sei que seremos criticados pelo que fizemos, pelo que
não fizemos, pelo que deixámos de fazer, pelo que não quisemos
fazer e até pelo que os outros imaginaram que não fizemos apesar de o termos feito. Sei tudo isso mas sei também que é preciso
acreditar na justeza das nossas convicções e que é preciso ousar.
Só assim vale a pena viver. Só assim vale a pena ser médico, •

f:

NOVOS ORGIOS SOCIAIS

Secção Regional do Sul
Uma Direcção solidária. capaz de encontrar os consensos necessários para que
a Ordem dos Médicos cumpra oseu papel na sociedade portuguesa eiunto dos médicos.
Foram estas as linhas mestras da intervenção do Dr. Pedro Nunes na posse dos novos
órgãos dirigentes da Secção Regional do Sul, cerimónia que c moo com a presença
do Bastonário eleito, Dr. Germano de Sousa. do Bastonário cessante . Dr. Carlos Ribeiro.
e do Presidente cessante da Secção Regional do Sul, Dr. Rui Bento.
Estiveram também presentes os dirigentes das secções regionais do None e Centro.
eleitos nas eleições de 16 de Dezembro. oDr. Rui Bento, que nos últimos seis anos esteve
à frente dos destinos da Secção Regional do Sul. abriu a cerimónia,
com uma intervenção em que sublinhou a colaboração e obom entendimento
que manteve com oDr. Pedro Nunes. considerando-o a pessoa ideal para continuar
otrabalho desenv~lvido na Secção Regional do Sul
Em nome dos médicos ora empossados nos diversos órgãos de
gestão da nossa casa comum, gostaria de agradecer a vossa presença, muito particularmente as palavras tão amáveis do Dr. ·Rui
Bento e manifestar o desejo de estar à altura do desafio e da confiança dos colegas que em nós votaram, de honrar o traba lho e o
mérito dos que nos precederam.
A direcção agora empossada na Secção Regional do Sul é um
grupo homogéneo que se constituiu em torno de um programa
claro, extenso e descriminado. Na sua constituição não houve cedências, coligações, acordos pré-eleitorais. Se não conseguirmos,
só nós seremos culpados.
Um processo eleitoral em que pela primeira vez vários projectos, alguns muito próximos, foram propostos aos eleitores permitiu saber o
que os médicos prete~diam. Os médicos escolheram um Bastonário,
Orgãos Regionais e Orgãos Distritais por vezes diferentes nos seus
programas. A escolha é soberana. A nós que fomos eleitos mais não
resta que descobrir a forma de compatibilizar os nossos objectivos e
desejos programáticos. Estamos condenados a entendermo-nos.
Eleições passadas somos todos responsáveis pela gestão desta
grande nau, somos todos solidários de uma mesma direcção, somos a imagem dos médicos e só esse deverá ser o determinante
da nossa acção.
AOrdem é uma casa complexa. O seu Estatuto é, no entanto claro na
divisão de deveres e de poderes. Goste-se ou não, é uma organização
regionalizada com equilibrios definidos, alguns mesmo milimétricos e
subtis. Podem contar connosco para os cumprir rigorosamente.
Gostaríamos, contudo de poder rever o Estatuto e alguns regulamentos que o tempo demonstrou serem inadequados, geradores mesmo
de alguma preversão democrática. Para que tal seja possível é necessário um enorme esforço de consensualização. Consensualização interna e consensualização com vectores claramente existentes entre os
médicos mas sem expressão na actual direcção da Ordem.
Tal consenso não o antevemos difícil entre todos os que hoje estão
presentes nesta sala nem mesmo entre os que não puderam estar.
Quanto aos que não quiseram estar, esses não fazem falta enquanto
persistirem no seu isolacionismo, amor-próprio ferido e mau perder.

Pela nossa parte esperamos estar à altura do desafio, e da mesma
forma que podem contar com a nossa exigência de rigor podem contar com a nossa flexibilidade na procura dos denominadores comuns.
Eé urgente encontrar denominadores comuns quando a ameaça
externa sobre os Médicos, sobre a Ordem e sobre a Saúde dos
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"Eleições passadas, somos todos responsáveis
pela gestão desta grande nau, somos todos
solidários de uma mesma direcção, somos a
imagem dos médicos esó esse
deverá ser odeterminante da nossa acção".
"Quando se procura reduzir Médicos,binómios
humanos de técnica eética. à condição de
simples agentes executores de determinantes
empresariais,Isto é,de funcionários. está-se
apôr em causa a essência da nossa
pronssão. a razão da nossa existência
como a entendemos".
"Ao assumirmos aresponsa ilidade pela
Região Sul da nossa Ordem temos preseme
que ela édos médicos. de todos os médicos.
de todos os que dedicam asua vida aos
doemes ualquer que seja asua
especia idade,qualquer que seja oseu lugar
na carreira,qualquer que seja asua lorma
de exercício.quaisquer que sejam os seus
rendlmentos.l atodos .na plenitude dos seus
deveres, na igualdade dos seus direitos,
que aqui estamos para representar edefender''.
portugueses é a que conhecemos.
Nunca como agora os dirigentes políticos tanto procuraram pôr
em causa o prestígio dos médicos na mera tentativa de facilitar tomadas de decisão absurdas.
Nunca como agora /eaders de opinião procuraram convencer a
população de que os médicos são corruptos, gananciosos e sem
preocupações sociais.
Nunca como agora tantos indivíduos vivem nas margens da medicina procurando obter lucros com o seu exercício ilegal.
Nunca como agora as profissões de saúde , tradicionais colaboradoras
da medicina e dos médicos , viveram uma crise de identidade tão profunda que as obriga a invadir a nossa área específica de intervenção.
Nunca como agora a Sociedade se debateu com um impulso globalizador, neoliberal e economicista que tudo reduz à produção e
à procura do lucro.
Nunca como agora se acreditou ser possível tratar doentes sem o
humanismo do ':Acto Médico" reduzindo a vida e a relação humana à mera dicotomia de utentes e prestadores.
Quando se procura reduzir Médicos , binómios humanos de técnica e
ética, à condição de simples agentes executores de determinantes

empresariais, isto é, de funcionários, está-se a pôr em causa a essência
da nossa profissão, a razão da nossa existência como a entendemos.
O caos nas Urgêncías, a falta de internistas , anestesistas e outros
elementos vitais para a formação de equipas, a desarticulação entre internamento e ambulatório , os projectos de reforma casuísticos e desarticulados, a hierarquia técnica substituida por um carreirismo de natureza administrativa, são tudo sintomas e sinais de
uma doença fatal cujo diagnóstico nós conhecemos.
Desde há vinte anos que os constantes progressos da Saúde em Portugal e a sua generalização a toda a população , assentou numa
política de cimento armado e méd icos baratos. Uma mesma faixa
etária de uma plétora de médicos produzidos a pensar nas necessidades dos exércitos e da população a viver em Africa, sustentou
e sustenta com a sua dedicação e baixos salários todo o sistema.
Esta geração são os Internos Policlínicas dos primeiros internatos
gerais que "aguentavam" com o apoio dos poucos especialistas
então existentes as mú ltiplas urgências que se foram criando.
São os Internos dos oito meses de Saude Pública no interior e do
Serviço Médico à Periferia por sorteio para a ilha das Flores.
São os Internos P6 e P7 a assegurar os serviços e as urgências na
longa espera por uma vaga nos internatos complementares.
São a meia dúzia de cursos que constitui quase noventa por cento
da carreira de Clínica Geral dispersos por todas as vilas e aldeias,
a traba lhar com o seu próprio carro, o seu próprio estetoscópio e
a total ausência de apoio e compreensão dos responsáveis.
São os médicos que hoje se aproximam ou ultrapassam perigosamente os 50 anos. Somos nós que estamos fartos . Que sabemos
que o Sistema existe à nossa custa, aos nossos ombros , na dependência da nossa boa vontade. Somos nós a quem insu ltam
diariamente nos telejornais.
Somos nós que sabemos que alguém tem de rapidamente ter o bom
senso e coragem de reformar o Sistema sob pena deste morrer inexoravelmente, inapelavelmente connosco. Tanto mais quando aos
mais novos, sendo poucos, se lhes oferece a via da desmotivação,
desvinculando-os das equipas, precarizando o emprego, delapidando anos de formação árdua mente obtida, confrontando-os com um
Serviço Nacional de Saúde omnipresente e incontornável onde a burocracia lhes oferece quadros preenchidos, entraves de toda a ordem
e pseudo-concursos a que não podem concorrer.
Ao assumirmos a responsabi lidade pela gestão de uma parte sig- . - ·.
nificativa da Ordem dos Médicos temos consciência que o nosso
primeiro dever é assegurar a sua sobrevivência . Tal sobrevivência
está inexoravelmente ligada à existência do médico na sua plen itude . No mundo dos agentes económicos e dos seus funcionários
só há espaço para associações patronais e sipdicais . No mundo
dos homens livres e plenos há espaço para a Etica, para a responsabilidade na formação , para a autoregulação, no fundo para a
razão mesmo da existência desta Casa.
Ao assumirmos a responsabilidade pela Região Sul da nossa Ordem
temos presente que ela é dos médicos, de todos os médicos, de todos
os que dedicam a sua vida aos doentes qualquer que seja a sua especialidade, qualquer que seja o seu lugar na carreira, qualquer que
seja a su,a forma de exercício, quaisquer que sejam os seus rendimentos. Ea todos , na plenitude dos seus deveres, na igualdade dos
seus direitos , que aqui estamos para representar e defender.
Em nome dos médicos, com orgulho de o ser...
na busca do prestígio da Classe mas com consciência do que representa de progresso e solidariedade um Serviço Naciona l de
Saúde universal, geral e gratuito que iremos conseguir.
Podem contar connosco. •

..
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Secção Regional do Centro
Uma Ordem dos Médicos dialogante, disposta a receber contributos
no sentido de se conseguirem as melhores soluções. um dos princípios de acção
defendidos pelo Dr. Reis Marques no discurso de tomada de posse
da nova Direcção da Secção Regional do Centro.
Dirigindo-se ao Dr. Alberto Queirós, oDr. Reis Marques agradeceu oapoio
que recebeu do seu antecessor e a confiança por ele depositada
na nova equipa dirigente do Centro.
Gostaríamos em primeiro lugar de cumprimentar todos os presentes
e agradecer a amabilidade de testemunharem a nossa posse. Gostaríamos também de manifestar publica gratidão a todos os Colegas
que ajudaram a tornar possível este momento. Foram muitos os que,
de várias formas, mostraram confiar no nosso programa e na nossa
equipa, dando mesmo a cara por nós. Foi uma prova de confiança
que vamos tentar não defraudar.
Uma palavra especial para o Dr. Alberto Queirós que termina hoje a
sua função e que em todos os momentos viveu estas eleições como se
ainda fosse candidato. A minha amizade sincera e a sua requisição
desde já, para ir municiando a nossa acção com os seus conselhos. Aos
Colegas da Direcção que terminam os seus mandatos e que nao.quiseram ou não puderam continuar connosco, o abraço amigo.
Ao Prof. Carlos Ribeiro manifesto-lhe o prazer que tive em trabalhar

.

consigo, quanto admirei as suas qualidades intelectuais, de carácter
e honestidade de processos; a sua humildade, aliada a um profundo sentido democrático na sua relação e funcionamento institucionais, dão aos mais atentos a dimensão do "grande Senhor", que não
necessita da pompa e das circunstâncias para afirmar a distinção
própria dos "eleitos".
· Desejo-lhe muitas felicidades pessoais e um grande mandato nas
suas novas funções de Membro do Conselho Económico-Social da
União Europeia.
Não foi fácil chegarmos aqui. Exigiu acreditarmos no nosso projecto
e nas potencialidades do seu desenvolvimento e aprofundamento. O
grupo que agora inicia funções é formado por pessoas experientes,
com provas dadas ao longo da sua carreira profissional.
Vamos ser firmes nos princípios que orientam o nosso programa,
tentaremos executá-lo sem tibiezas, com a flexibilidade necessária para
contornarmos no terreno obstáculos que previsivelmente irão surgir.
Pelo trabalho desenvolvido nos últimos mandatos, consolidou-se o
funcionamento democrático das estruturas e dos órgãos da Ordem
dos Médicos, bem como o diálogo franco e aberto com os médicos
e as suas organizações associativas, respeitando a especialidade e a
vocação de cada uma delas, de acordo com a diversidade dos modelos de exercício e do enquadramento profissional dos médicos.
A Ordem com todos dialogará e de todos receberá contributos, no
sentido de se conseguirem as melhores soluções, mantendo-se contudo, como instituição autónoma e independente que representa
todos os médicos.
A Ordem dos Médicos vai continuar a progressiva descentralização, ao
encontro dos órgãos distritais, levando cada vez mais a nossa organização para junto dos médicos nos seus locais de trabalha. Embora os
Estatutos sejam de profunda convicção centralista, permitem, enquanto
não se consegue a consensualização necessária à sua revisão, ensaiar
formas diferenciadas de auscultação dos médicos. Nesta perspectiva,
há igualmente que manter o esforço para uma melhor informação, na
linha da reestruturação Editorial já encetada, mas cujos resultados
ainda não são satisfatórios. Esperamos o empenhamento e a contribuição de todos os Conselhos Distritais tanto na tomada de decisões,
coll)o no esclarecimento e entendimento dos Colegas.
Na formação pós-graduada muito está feito e saudamos as Direcções
dos Colégios eleitas pelo trabalho efectuado nesta área. As alterações
a introduzir na Avaliação dos Internatos, tendentes a credibilizar e
homogeneizar os critérios, na procura de uma maior imparcialidade e
rigor do júri, estão em final de negociação com o Ministério da Saúde.
Há, contudo, muito a fazer.
Passados os primeiros momentos e o necessário ajuste das cadeiras

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO

aos seus novos ocupantes, e pese embora as diferenças programáticas das Direcções recentemente eleitas, haverá que encontrar o
máximo denominador comum que permita a governabilidade da
Ordem e um profícuo trabalho no caminho da qualidade da Medicina e do prestígio dos médicos.
Terá que pressionar-se o Ministério da Saúde para uma rápida publicação do Acto Médico, base fundamental para a clarificação das
hierarquias técnicas, para o afastamento dos charlatães no campo
da saúde e para a responsabilização de cada um pelos seus actos.
Questionar-se o mesmo Ministério da Saúde quanto às reformas do
Sistema de Saúde e em particular do S.N.S.. Não podemos continuar a
assistir à sua agonia e contestaçã'o, principalmente por aqueles que deveriam ser os seus maiores defensores - a população.
Foram consensualizados muitos documentos quanto às modificações
de funcionamento dos Centros de Saúde, Hospitais, quanto à remuneração diferenciada dos médicos de acordo com a quantidade e
qualidade da prestação, e no terreno, continuamos a ver um serviço
burocratizado e pouco produtivo. Se não for introduzida uma
dinâmica que o torne eficiente, competitivo, flexível, que responsabilize as administrações quanto aos resultados, que detecte e penalize
as ineficiências, negligências ou mesmo incompetências, a minha
geração assistirá ao desmoronamento de um sistema que com tanto
carinho ajudou a criar.
O direito à saúde é um direito social inerente à Declaraçã~ Universal
dos Direitos do Homem e a sua efectivação é um preço que todas as
Sociedades têm que suportar, legado histórico da cultura europeia.
Sabemos e não temos ilusões que o S.N.S. não poderá, nem deverá
ser o único instrumento para responder às necessidades das populações. Temos que ter coragem para reformar o próprio Sistema

~HONDA

Come ride with us.

"Passados os primeir smomentos eo
ecessário i ste as ca eiras aos seus
n vos ocupantes. e pese embora as
diferenças pr gramáticas das Direcções
recentemente eleitas,haverá ue encontrar
o máximo denominador comum que permita
auovernabilidade da Ordem eum proftcuo
trabalh no caminho da qualidade
da edicina e prestígio dos médicos."
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de Saúde de modo a maximilizar todos os recursos, garantindo a
continuidade dos cuidados e a melhor qualidade na prestação. Mas
hoje, o grande afluxo às urgências, as longas listas de espera, denunciam as distorções do Sistema. Muitos responsáveis dirigem para
este sector as preocupações e os investimentos, quando a terapêutica
passa por garantir a acessibilidade aos cuidados em tempo útil.
Ultimamente encontrou-se um bode expiatório -os médicos. Está na moda denegrir a nossa classe, mediatizar as insuficiências do sistema apresentando o médico como responsável de todos os males. Averdade é que
estamos magoados e sentidos com a caricatura que querem fazer de nós:
pessoas gananciosas, corruptos e desprovidos dos valores humanistas.
Desde já negamos e repu'diamos este retrato.
Não somos responsáveis pelas políticas, pelas más condições de trabalho, pela falta de uma gestão competente e adequada.
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Há como resposta a esta campanha/ o caminho de um exercício
profissional de qualidade/ com reforço d~ relação médico-doente e
observância redobrada dos Códigos da Etica e Deontologia.
O médico não é um mero técnico de saúde ou somente um prestador de serviços. Tem que ser competente1 diligente1 empático e
disponível. Somos um grupo numeroso de arregimentados numa
Ordem laica devotados a minorar o sofrimento do nosso semelhante
mas com os direitos inerentes à função social que desempenhamos.
Temos que ser fundamentalmente os provedores dos nossos doentes 1
ao ponto de denunciar as situações que os prejudiquem ou impeçam
a qualidade do Acto Médico.
Não se pode admitir que patologias graves sejam adiadas no seu
tratamento/ que sejam negadas técnicas disponíveis por meros critérios economicistas/ que não se permita uma rápida acessibilidade
invocando critérios de índole burocrático-administrativos.
Aética terá que estar presente também nas instituições e ao longo de
todo o sistema de saúde. Todos têm essa obrigação e não é habitual
haver o permanente respeito da ética no comportamento de todos os
intervenientes.
Hoje falou-se muito sobre a greve dos médicos1o modo como está
a ser feita e o tempo para que está convocada.
Aactual greve dos médicos utiliza uma metodologia que além de acrescentar mais prejuízos1 aos que já sofrem os doentes no mdrterízado
calvário a que são obrigados na busca de cuidados de saúde1vira também os líderes de opinião e grandes estrados da população contra os
médicos. A Ordem dos Médicos já se pronunciou sobre este assunto e
publicitou o seu entendimento sobre os princípios que devem presidir
aos serviços mínimos nestas circunstâncias e terá também que exigir serenidade e rigor ético aos médicos que exercem um direito legítimo de

cidadania. Assim como guardião dos valores humanistas da nossa profissão/ a Ordem dos Médicos tem que defender o primado do respeito
da vida humana e pelo sofrimento de todos os que nos pedem ajuda.
O médico não é um trabalhador como qualquer outro/ pois o objectivo do seu trabalho é o próprio homem 1 com todas as condicio~antes que isto impõe.
E urgente que a estabilidade regresse aos Serviços de Saúde e os
doentes possam confiar nos médicos e na instituição. Se atravessamos
uma época de instabilidade e desmotivação não podemos desbaratar
o capital de prestígio que soubemos grangear ao longo da história.
Teremos que descobrir os caminhos e os métodos que nos levem à
aquisição das condições justas para desempenharmos cabalmente a ·
nossa missão.
A nossa proposta é para que a próxima Direcção da Ordem dos
Médicos elabore1em diálogo com os Sindicatos1uma Magna Carta que
consigne os princípios1deveres e também os direitos da profissão médica1para numa negociação com o Ministério da Saúde1se estabeleça
um estatuto especial e global para a classe médica 1 que prestigie a
profissão e esteja de acordo com a sua relevante função social.
A grandeza humana afirma-se em tempos de crise. As vezes é necessário coragem para desbloquear os impasses.
Temos que saber redescobrir a magia da nossa profissão; magia escondida no medo da doença e da morte. Na relação médico-doente fundamentar a nossa prática clínica 1 acrescentando-lhe grandes
doses de humanidade. Vamos aliar ao saber técnico-científico a
capacidade para debater problemas da vida 1da doença/ da morte 1
bem como questionar sem preconceitos/ os campos susceptíveis de
disponibilizar os melhores cuidados de saúde1com carácter universal e tendencialinente gratuitos. •
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Secção Regional do Norte
Quem são os responsáveis pelo actual estado da saúde em Ponugalil
Para oDr. Miguel leão "é hoie politicamente correcto responsabilizar os médicos",
mas no seu discurso de posse onovo Presidente da Secção Regional do None da Ordem
dos Médicos levanta uma série de questões que provam que a classe médica
não pode ser oalibi para a crise que se vive no sector.
Cabe-me a honra e a responsabilidade de lhes dirigir algumas palavras em nome do Conselho Regional Eleito para o triénio 1999-2001.
Cumprimento, em primeiro lugar, o Prof. Doutor Carlos Ribeiro,
Presidente da Ordem dos Médicos, ainda que ausente deste ado, em
virtude de ter assumido o compromisso de presença no ado de posse
dos corpos gerentes da Secção Regional do Centro.
Permitam-me que aproveite esta oportunidade para saudar, com muita
estima e aweço, os anteriores Presidentes da Ordem, o Dr. António
Gentil Martins e o Prof. Doutor Manuel Machado Macedo, bem çomo
os anteriores Presidentes do Conselho Regional do Norte, Dra. Eva Xavier, Dr. José Guimarães dos Santos e Dr. Agostinho Pinto de Andrade.
Saúdo, ainda, com particular saudade, o meu querido amigo Bernardo Teixeira Coelho, com quem tive a honra de aprender, no triénio
1990-1992, o que devem ser as funções da Ordem dos Médicos.
O ado que aqui nos reúne é apenas o princípio de um caminho que
foi atravessado por um episódio eleitoral. Deste resultou a eleição de
uma lista de novos dirigentes.
Aos nossos antecessores, na pessoa do Presidente da Mesa da Assembleia Regional, apresentamos os nossos cumprimentos, registando
com apreço o civismo com que decorreu a necessária transmissão de
poderes. Ao Presidente do Conselho Regional cessante, que antecipadamente me comunicou a sua ausência nesta cerimónia, quero
manifestar em público o que já lhe transmiti em privado.
Entendemos que o processo eleitoral terminou no dia 16 de Dezembro. Desde esse dia, e sobretudo a partir de agora, os corpos gerentes
da Ordem dos Médicos representam todos os médicos do Norte: da
clínica geral, da saúde pública e da carreira hospitalar; os sindicalizados e os não sindicalizados; os membros do SIM e os membros da
FNAM; os abstencionistas, os votantes da Lista Ae os votantes da Lista

B; os internos e os especialistas; os pertencentes às carreiras públicas e
os apenas dedicados à medicina privada. Em suma, todos, mas rigorosamente todos, os médicos do Norte.
Relativamente ao processo eleitoral a que me referi devo destacar a
elevada participação que aquele registou. Agradeço por isso a todos
os colegas que exprimiram o seu voto, dando assim aos novos corpos
gerentes. que obtiveram mais de 60 por cento dos sufrágios, a legitimidade que precisamos e a responsabilidade que nos autoexigimos.
Aproveito para salientar que, ao contrário do que alguns afirmaram,
ainda no calor desculpável da derrota, que estas eleições foram das
mais participadas na História da Ordem dos Médicos, e que, também
ao contrário do que alguns afirmaram, ainda no calor desculpável da
derrota, a legitimidade dos corpos gerentes agora eleitos resulta não
só do cumprimento dos regulamentos eleitorais, demonstrado pela
ausência de impugnações, como também da aplicação de uma regra
de ouro da democracia: por um se ganha e por um se perde.
Desejo aproveitar esta oportunidade para descrever o clima em que
decorreram as eleições e que condicion9rá necessariamente a actuação imediata do Conselho Regional. E hoje politicamente correcto
responsabilizar e culpar os médicos por todos os erros, por todos os
fracassos e por todas as iniquidades do sistema de saúde.
Mas serão os médicos os culpados pela existência de uma dívida global dos hospitais às companhias farmacêuticas de 61 milhões de contos, reflectindo um crescimento de cerca de 50 por cento em pouco
mais de um ano?
Mas serão os médicos os culpados pelos pagamentos à indústria farmacêutica estarem a ser realizados com mais de um ano de atraso,
anulando a capacidade negocial das instituições na realização de
compras?
Mas serão os médicos os culpados pelo fado dos orçamentos das instiuições do serviço nacional de saúde preverem receitas próprias que
essas instituições não são capazes de cobrar?
Mas serão os médicos os culpados pelas dívidas das empresas seguradoras e dos sub-sistemas de saúde aos hospitais orçarem os 35 milhões de contos, porque as unidades de saúde não facturam e não
cobram as despesas?
Mas serão os médicos os culpados pela existência de assimetrias regionais nos indicadores de saúde de tal modo relevantes que as diferenças entre o Alentejo e a região de Lisboa são maiores que as diferenças entre Portugal e todos os restantes países da União Europeia?
Mas serão os médicos os culpados pela existência de um Estado que
se reclama de proceder a grandes investimentos no sector da Saúde,
quando as despesas privadas representam cerca de 3,3% do PIB, ou
seja, mais de duas vezes superiores à média dos países da OCDE?
Mas serão os médicos os culpados pela inexistência de profissionais de
enfermagem e de pessoal administrativo, que obriga os médicos a
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desempenhar tarefas cuja relação com o exercício da Medicina é puramente circunstancial, para não dizer anedótica?
Mas serão os médicos os culpados pela crónica existência de orçamentos suplementares e de erros de cálculo que fazem com que construções hospitalares orçadas em 3.5 milhões de contos, venham a custar14ou15?
Mas serão os médicos os culpados pela ausência de políticas coerentes e duradoiras no que respeita à comercialização de produtos formacêuticos, antes se pretendendo que os médicos auto-censurem as
suas prescrições através de uma espécie de livros de receitas que parecem destinar-se aos gastrónomos e não aos doentes?
Mas serão os médicos os culpados pela legislação de tipo monopolista
que impede a aplicação das regras de mercado no livre estabelecimento das farmácias?
Mas serão os médicos os culpados pelos consumos de medicamentos
de venda livre, muitas vezes prescritos por profissionais não médicos,
ou pela ausência de regulamentação dos respectivos preços e margens
de lucro?
Mas serão os médicos os culpados pelo aumento de preços, quase
exponencial, dos materiais terapêuticos?
Mas serão os médicos os culpados pela inexistência de sistemas informatizados que permitam a circulação de informações entre médicos e
entre unidades de saúde, evitando a duplicação de intervenções?
Mas serão os médicos os culpados pela existência de estatutos jurídicos das unidades de saúde que parecem ser feitos à medida de interesses pessoais, sem qualquer hierarquização e articulação entre institui-
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Mas serão os médicos os culpados pela existência de regras de gestão
que podem conduzir a práticas ética e deontologicamente condenáveis?
Mas serão os médicos os culpados pela inexistência de políticas coerentes no que se refere à Medicina Convencionada ou por EstadoDevedor que não paga às entidades que convenciona?
Mas serão os médicos os culpados pelas condições de exercício profissional degradantes em que são forçados a trabalhar nas instituições
públicas, quando o Estado impõe padrões de qualidade elevados às
instituições privadas?
Mas serão os médicos os culpados pela existência de alguns jornalistas cuja única função conhecida é garantir vendas de papel ou níveis
de audiência, cultivando diariamente o alarmismo, a calúnia e o servilismo perante o Poder Político?
Mas serão os médicos os culpados de um sistema de saúde que parece ter entrado em colapso só por causa de uma greve que, segundo
dados do Ministério da Saúde, apenas afectou 3% das consultas?
Aminha resposta, a nossa resposta, só pode ser não, e definitivamente não. Por isso é o momento da Ordem dos Médicos pautar a sua actuação pelo combate contra um sistema que, para usar a terminologia
recentemenete introduzida, tem sido gerido como uma vacaria e tem
tratado os médicos como gado.
E neste contexto que iremos iniciar o nosso mandato regional e nacional dando cumprimento ao nosso programa eleitoral.
Promoveremos a realização de uma reunião com uma representação
do SIM para que a Ordem dos Médicos possa avaliar todas as implicações da greve em curso, na região Norte. Para nós, uma greve médica deve ser avaliada quanto aos motivos, quanto à metodologia e
quanto às consequências. No que respeita aos motivos, reafirmamos a
concordância que exprimimos há vários meses. Quanto à metodologia,
importa frizar que ela é da exclusiva competência e responsabilidade
das organizações sindicais. Quanto às consequências, nos planos ético
e deontológico, é competência da Ordem dos Médicos avaliá-las. Par
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da clínica geral,da saúde pública eda
carreirahosphalar:os sindicalizados eos
não sin icalizad s: smembros do SIM
e os membros da FNAM:os abstencionistas,
os votantes da lista Aeos votames da lista B:
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isso mesmo, convocaremos os médicos inscritos ,na Secção Regional do
Norte pertencentes ao Conselho Nacional de Etica e Deontologia da
Ordem, ainda em funções, para que apresentem ao Conselho Regional
as provas documentais que fundamentam as afirmações recentemente produzidas num comunicado daquele conselho.
Procederemos à elaboração do regulamento eleitoral que orientará a
eleição dos delegados da Ordem dos Médicos nos Locais de Trabalho,
tarefas que esperamos concluir no fim de Março.
Exigiremos cumprir as funções institucionais de interlocutor permanente
que a Ordem dos Médicos deve ter, por direito próprio consagrado na
lei, junto das entidades oficiais de saúde, designadamente junto da
ARS-Norte.
Nomearemos até ao ínício de Março os representantes do Conselho
Regional nas Comissões de Idoneidade das diversas especialidades,
sub-especialidades e competências.
,
Passaremos a intervir de forma permanente nos Orgãos de Comunicação Social, através de publicidade paga e/ou de uma assessoria de
imprensa, emitindo nos próximos dias algumas notas referentes a acontecimentos cuja avaliação é da competência da Ordem dos Médicos.
Lançaremos de imediato uma petição destinada à revogação da Lei
das Convenções recentemente publicada.
Solicitaremos, também de imediato, no seguimento dos compromissos
eleitorais, a mobilização dos nossos colegas estomatologistas e
oftalmologistas para a indispensável intervenção judicial contra o exercício ilegal da medicina por profissionais não médicos que exercem
actividades conexas àquelas especialidades.
Mas para além da intervenção regional, há que intervir no âmbito dos
órgãos nacionais da Ordem dos Médicos. Esta também terá de ser orientada pelos Estatutos da Ordem e pelo programa que apresentamos
e que foi sufragado.
Consideramos prioritário que o CNE repense o projecto de lei sobre
Acto Médico e por isso apresentaremos uma proposta que salvaguarde as competências técnicas dos médicos e as competências políticas e jurídicas cometidas à Ordem dos Médicos, nos termos do seu
Estatuto.
Consideramos indispensável que a Ordem dos Médicos readquira o
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papel que lhe está atribuído por lei no que respeita à formação médica, o que significa a revisão da legislação que regulamenta os internatos, com base em propostas elaboradas pela Ordem dos Médicos
a apresentar rapidamente ao Ministério da Saúde.
Consideramos ainda relevante que o CNE traduza a vontade política
dos órgãos eleitos que o integram, na definição das políticas e das delegações portuguesas nas organizações internacionais em que a
Ordem dos Médicos está representada.
Para a concretização destas e outras medidas constantes do nosso programa importa que o CNE seja eficaz, operacional e solidário. A este
propósito importa reflectir sobre a sua composição. Recordo que, nos
termos do Estatuto, a eleição do Presidente da Ordem é independente
da eleição dos órgãos regionais. Não podem existir, portanto, quaisquer hipotecas do Presidente da Ordem com qualquer das Secções
Regionais, nem podem existir quaisquer hipotecas de qualquer Secção
Regional com o Presidente da Ordem. Por outro lado, deve salientarse que a legitimidade do Presidente é nacional, não havendo para a
sua eleição votos de primeira ou de segunda, conforme a respectiva
origem geogrógica, como alguns já afirmaram no rescaldo das suas
derrotas eleitorais. No que respeita aos médicos do norte, não queremos ser considerados como votantes de primeira classe, mas não
admitimos ser tratados como votantes de segunda.
A legitimidade a que aludi reserva para o Presidente da Ordem um
papel fundamental na procura dos consensos desejáveis e possíveis e

na representação da Ordem ao mais alto nível, em colaboração com
os três conselhos regionais.
Deixo aqui, assim, um alerta no sentido de responsabilidade dos conselhos regionais do Sul e do Centro, e dos seus presidentes, o Dr. Pedro
Nunes e o Dr. Reis Marques, que sinceramente cumprimento pelos êxitos que obtiveram.
Pela nossa parte, pela minha parte, e ao contrário do que alguns já
expressaram, a leitura dos programas dos órgãos regionais eleitos e
do Presidente eleito, permite antever e desejar que serão possíveis
decisões maioritárias (e até unânimes) que tornem a coesão, a marca
indispensável dos mandatos que vamos iniciar. Para isso, a Secção
Regional do Norte tudo fará, sem violar o seu programa de candi datura e sem ocultar divergências, para que a coesão não seja apenas
uma simples palavra.
Se conseguirmos isto cumpriremos o nosso dever. Porque, como escrevia o Prof. Doutor Serafim Guimarães no nosso manifesto de candidatura, os médicos portugueses são teórica e tecnicamente tão
capazes como os melhores. Porque os médicos portugueses são tão
empenhados e exigentes, como os mais conscientes. Porque os médicos portugueses têm uma consciência ética tão apurada, como os mais
sensíveis.
Se conseguirmos isto faremos o encontro das potencialidades com as
realidades.
Etodos voltaremos a ter o orgulho de ser médico. •

I' Produção de slides, com grafismo fornecido por si ou criado por nós.

O Aplicação informática para gestão de consultórios médicos/clínicas:
Agenda e marcação de consultas,
Gestão de fichas clínicas de pacientes,
tmissão de atestados pré-formatados,
Controlo de recebimentos e protocolos,
Criação de simpósio pessoal.
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Formação em navegação internet- Sites de interesse médico.
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órgãós Eleitos
TRIÉNIO 1999/2001
Distrito Médico de Beja
Mesa da Assembleia Distrital
Mesa da Assembleia Regional

Presidente - José Jacinto de Sousa Gonçalves Simões
Vice-Presidente - Joaquim Mateus Marques
1° Secretório - Artur Dinis dos Santos Costa
2° Secretório - João Luís do Silvo Sequeiro
Conselho Regional

Presidente - Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes
Vice-Presidente - Hernâni Eduardo Costa Pinhorando
Vice-Presidente - José Luís Ribeiro Gomes
Secretório - Adriano do Rosário Notório
Secretório Adjunto - João Miguel do Conceição Pedro de Deus
Tesoureiro - Francisco José Coelho Estevens Rito
- Alexandre Jorge Castanheiro Valentim Lourenço
- Francisco José Modoil Rosa
- Mario Isabel Agostinho Sousa Caixeiro
- Mario Manuela Gomes dos Santos
- Rui Mário Alborron Sobrai de Campos
•

Conselho Fiscal

Presidente - Artur Pinto de Magalhães Mateus
- José António Nascimento Alves
- Paulo Cristiano do Nascimento Simões
Conselho Disciplinar

Presidente - Francisco Manuel Conelhos Freire de Andrade
- Fernando José Carreiro Carbó
- José Joaquim Figueiredo Girõo Marques
- Manuel Rodrigues Martins
- Mário Dimos Alves Oliveira

Orgã sDistritais
Conselho da Re ião Autónoma dos A ores
Mesa da Assembleia Distrital

Presidente - Francisco Pacheco Rego Costa
Vice-Presidente - Luís António Vieira de Brito de Azevedo
1° Secretório - Irene dos Remédios Mo rujo Mouzinho
2° Secretório - António Filomena Pimentel Martins do Vale
Conselho Regional

Presidente - Eduardo Albergaria Leite Pacheco
- Jorge Marques Machado Correio
- Manuel Fragoso Tavares Rebimbos
- Augusto Manuel Ferreiro Chaleira
- José António Amoral de Sousa
Membros Consultivos ao Conselho Regional

- Francisco Manuel Melo Moto
Distrito Médico do AI arve
Mesa da Assembleia Distrital

Presidente - António João Moita
Vice-Presidente - Rosa Mario Silvério Gonçalves
1° Secretório - Ano Mario Gonçalves Lares
2? Secretório - Horácio Luís Guerreiro
Conselho Distrital

Presidente - José Manuel Gago Leiria
- José David Estevens Eduardo
- Carlos André de Sousa Gomes
- José Manuel do Costa Estevens
- Mario Margarida Santos Feteiro ·
Membros Consultivos ao Conselho Regional

- Ano Paulo Neves Fernandes do Vale
- Fernando José Caeiro Pessoa de Almeida
- Ano Mario de Lemos Dinis

Presidente - Mario do Conceição Lopes Baptista Morgolho
Vice-Presidente - José António Ançã Valentim Carreiro
1° Secretório - Expedito Pereira Ribeiro
2° Secretório - Mario Margarida Carvalho de Brito Rosa
Conselho Distrital

Presidente - Mario Isabel Silvo e Franco Pedreiro Reino
Fernando Manuel de Sousa Melo Monteiro Martins
Graça Mario de Freitas Abreu dos Santos Janeiro
Isabel Mario Carreiro de Oliveira
Mario Filomena Pereira Senino
Membros Consultivos ao Conselho Regional

- Francisco Henrique Mouro George
Distrito Médico de Évora
Mesa da Assembleia Distrital

Presidente - Helder Manuel Martins Gonçalves
Vice-Presidente - Mario Augusto Portos Pereira
1° Secretório - Mario Teresa Gomes Cardoso
2° Secretório - Henrique Augusto Coelho do Rocha Terreiro Galho
Conselho Distrital

Presidente - Mario de Fátima Comocho Rosado do Fonseca
- Jorge Manuel Caravana Santos Silvo
- Helder Rui dos Reis Ornelos
- Jorge Manuel do Silvo Viana de Só
- Mario de Fátima Nogueira Breio
Membros Consultivos ao Conselho Regional

Mario do Graça Pires Vieira Ramos
Distrito Médico da Grande-Lisboa
Mesa da Assembleia Distrital

Presidente - Luiz Fernando Bravo de Sousa Uva
Vice-Presidente - José Daniel Pereira Figueira de Araújo
1° Secretório - Carlos Alberto Gomes do Costa
2° Secretório - Graça Mario de Figueiredo Dias Carreiro
Conselho Distrital

Presidente- Joaquim Pedro Ferreiro Canos Mendes
- Fernando Manuel Moreira dos Santos
- José Manuel Barreto Duarte Esteves
- Mario do Céu dos Reis Dias Vieira do Luz
: Pedro Gustavo Pacheco Barreiro dos Reis
M~mbros

Consultivos ao Conselho Regional

- Angelo Mario dos Santos Moreira Marques
- António César Pinheiro Goto Simão
- Caetano Winston do Rosário Grocios
- Cândido Magalhães Freitas
- Emílio Isidro lmperotori Ruiz
- Esmeralda Correio do Silvo Alfarrobo
- Fernando Augusto Silvo
- Fernando José do Silvo Ramalho Gomes
- Francisco Alves Corrasquinho Gomes
- Heleno Mario de Mouro Assunção Raposo
- José Carlos Lopes Martins do Silvo
- Manuel de Jesus de Sousa Marques
- Margarida Cabral Socadura Foro
- Mario Cristina de Abreu Ribeiro do Fonseca Martins Verdelho
- Mario de Fátima dos Neves Ferreiro Botelho Baptista Fernandes
- Mario de Fátima Rodrigues Clemente Figueira de Araú jo
- Mario lsildo Ribeiro Miguel
- Teresa Mario do Conceição Lobato Forte
Distrito Médico de Lisboa-Cidade
Mesa da Assembleia Distrital

Presidente - Fernando Jorge Chiotte Tavares
Vice-Presidente - Joaquim António Carvalho Barbosa
1° Secretório - Josefina Suzono do Cruz Parente
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2° Secretário - José Pedro Alves de Morais

~strito

Conselho Distrital

Mesa da Assembleia Distrital

Presidente - António Alberto de Bastos Gomes da Cruz
- Alberto Albino Granado Escalda
- José Luís de Castro França de Dória
- Maria Manuela Piedade Reis
- Maria Perpétua Gomes Rocha

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- ~lexandre Zacarias Pereira Marques Cabaço
- Alvaro Eduardo Poças Cohen
- António Maria Trigueiros de Sousa Alvim
- António Carlos de Sousa Moeda
- António Rafael da Silva Pereira Passarinho
- Aurélia Maria Tenório Leite Pedreira
- Fernando Manuel Palma Martelo
- Frederico Jorge Jardim de Gouveia Leal
- João António Frazão Rodrigues Branco
- João Luís Ferreira dos Santos
- João Luís Raposo d' Almeida
- José Paulo Elvas Roxo Neves
- Manuel Eduardo Fortuna Martins
- Maria Angelo Farelo da Costa Fernandes Marques
- Mana Isabel Calvão Barão
- Maria Manuela Vieira Borges Lopes Barata
- Miguel Monteiro de Barros Cabral
- Pedro José Carreira da Silva
- Pedro Manuel Lopes Varandas
- Ricardo José Santiago Moreira
- Rui Alberto Robles Teixeira de Oliveira
- Paula Maria Broeiro Gonçalves
- José Ezequiel Pereira Barros
- Maria de Fátima Freitas Monteiro Portugal Gaivão
- José Carlos Gil de Morais
- José Fernando Bento Leitão
- José Joaquim Marques Venâncio

Conselho d~ ~egião Autónoma da Madeira
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Francisco Luís Nunes da Silva
Vice-Presidente - Miguel Jorge da Veiga França Ferreira
1° Secretário - Maria do Carmo Gama Caldeira
2° Secretário - José Manuel Freitas Morna dos Ramos

Conselho Distrital
Presidente - José Lino Gomes dos Santos
- António Miguel Freitas Ferreira
- Maria Perpétua Ramos
- Maria Manuela Osório Lélis Gonçalves
- José Manuel Pinto da Cruz

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- Maria Amélia Rocha Silva Duarte
- Luís Manuel Branco Gomes Jasmins

Distrito Médico do Oeste
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Rui Manuel Félix da Mota Araújo
Vice-Presidente - Jorge Manuel de Sousa Nunes
1° Secretário - Rogério Bernardino Paulo Teotónio
2° Secretário - José António Marques Filipe

Conselho Distrital
Presidente - Manuel Ferreira Seixos
- António Manuel Pacheco Vieira Branco
- Artur Pereira Santiago Coelho
- Jorge de Melo Mendes de Lacerda
- José António Roubaud Alvarez

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- António Pedro Quintans de Soure
- Manuel Simões Pereira Nobre

Méc!!_co d!_ Portalegre

Presidente - Rui Manuel Trabucho Caeiro
Vice-Presidente - Fernando Manuel Pinto Pádua
1° Secretário - Maria do Rosário Costa Grossinho Reino Pires
2° Secretário - Maria Alice Reia Cardoso

Conselho Distrital
Presidente - António Jaime Correia Azedo
- João Fernando Sena Martins Transmontano
- José Fernando Correia Gomes Esteves
- Maria Fernanda Monteiro Martins
- José Maria Mirrado Canas

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- Francisco Manuel Moniz Barreto Messias

Distrito Médico de Santarém
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - José Manuel Gonçalves Moreira
Vice-Presidente - Manuel João Fernandes Gomes
1° Secretário - Luís Filipe Costa Correia da Silva Março I
2° Secretário - Teresa Maria Martins Rodrigues

Conselho Distrital
Presidente - Vítor Manuel Pereira Bezerra
- Francisco José Espinha Ribeiro de Carvalho
- Laurinda Maria do Amparo Fernandes Leitão Afonso
- Luís António Sousa da Silva Ferreira
- Teresa Maria Kohlhoff Feijó

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- Luís Manuel Carvalho Siopa
- Helder Carlos Antunes dos Santos Nunes
- José António Monteiro Ferreira

Distrito Médico de Setúbal
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Luís Alberto Machado Luciano
Vice-Presidente - António Paramés Gomez
1° Secretário - Maria de Fátima Guerreiro Com ponte
2° Secretário - Helder Fernando do Carmo Mansinho

Conselho Distrital
Presidente - Francisco Manuel da Fonseca Ferreira
- Heliodoro Manuel Patrocínio Benquerença
- Manuel José Esteves Salgado
- Maria Belém Simões Rosmaninho Lebre Dias Ferreira
- Daniel Joaquim Rodrigues Batista

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- Augusto César Ferreira da Costa Esteves
- Miguel da Conceição da Silva dos Santos
- Luís Filipe Esgalhado da Fonseca
- Francisco Manuel Fortunato de Gouveia
- Maria Alexandra de Oliveira Morgado
- Vítor Manuel Vieira Augusto

ecção Regional do Centro
Mesa da Assembleia Regional
Presidente - Adriano Supardo Vaz Serra
Vice-Presidente - António Filipe Ferreira Carvalho Requixa
1° Secretário - José Maria Lobo Portugal Sanches Morais Raposo
2° Secretário - Victor José Domingos Campos

Conselho Regional
Presidente - António dos Reis Marques
Vice -Presidente - Salvador Massano Correia Cardoso
Secretária - Maria Augusta Mota Faria da Conceição
Secretária Adjunta - Elsa Maria da Conceição Machado da Silva Pinto
Tesoureiro - João Paulo Gaspar de Almeida Sousa
- António Lopes Craveiro
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- Ciro Magalhães Guedes Costa
- Marta Manuela Bruno Monteiro Lopes Ferreira Pinguei
- Carlos Manuel Santos Andrade
- João António Caruio de Sousa Jordão
- Dulce Helena Saramago Diogo

Conselho Fiscal Regional
Presidente - Manuela Rebelo Carvalheira
- Joaquim Martins Matos Cabeças
- Victor Manuel Gonzalez Rosete

- Maria Cristina Dias Oliveira
- Maria Dulce de Almeida Pinto
- Emanuel San Bento Furtado
- António Jean Santos Nour
- Avelino de Jesus Silva Pedroso
- António Jorge Correia de Gouveia Ferreira
- António José da Conceição Ribeiro Canhão
- Rui Artur Coutinho da Silva Nogueira

Distrito Médico da Guarda

Conselho Disciplinar Regional

Mesa da Assembleia Distrital

Presidente - Rui de Melo Pato
- António Manuel Machado da Graça Malaquias
- Oscar Manuel Correia Gonçalves
- Ana Maria Valadão Vaz
- Fernando Jesus Regateiro

Presidente - Maria José Pereira Dias Cardoso Ferreira
Vice-Presidente - Artur Augusto da Silva
1° Secretário - Isabel Natividade Carvalho Coelho Cruz Antunes
2° Secretário - António José Ferreira Nolasco

órgãos Disll'itais

Presidente - João José dos Reis Pereira
- Fernando Monteiro Girão
- António José Pissarra da Costa
- António Augusto Barbosa Pires
- Henrique Manuel Sacramento Fernandes

Distrito Médico de Aveiro
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Jorge Manuel Carga Pinho e Melo
a 'ice-Presidente - José Eduardo da Silva Santos
0
•
Secretário - Mário Augusto Martins Pinho
2° Secretário - António Ferreira de Carvalho

Conselho Distrital

Conselho Distrital

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- Luís Manuel de Matos Silva Ferreira

Distrito Médico de Leiria
Mesa da Assembleia Distrital

Presidente -Agostinho Albano da Costa Carvalheira Lobo
- Agostinho José Silva Furtado
- António Carlos de Oliveira Marini
- David Rodrigues Correia
- Rui Mateus Fernandes

Presidente - Jacinto Ferreira Loureiro
Vice-Presidente - Angelo de Lima Bastos
1° Secretário - Victor Manuel Ribeiro de Faria
2° Secretário - Francisco Guilherme Mendes Henriques

Membros Consultivos ao Conselho Regional

Conselho Distrital

Distrito Médico de Castelo Branco

Presidente - Maria Dulce Geraldes Mendes
- Carlos Alberto Faria Ferreira
- Lina Maria Ferreira Winckler Barosa
- Pedro Manuel Gonçalves Sigalho
- Ana Maria Rodrigues de Barros

Mesa da Assembleia Distrital

Membros Consultivos ao Conselho Regional

Presidente - Francisco Manuel Dias do Coito Elias
Vice-Presidente - Filipe Reis Antunes
1° Secretário -Maria Eugénia Santos Silva Daniel Lopes
2° Secretário - Maria Helena do Nascimento Monteiro F. Lopes

- Júlio Augusto Bilhota Salvado

- José Manuel Guedes Oliveira
- Pedro Damião dos Santos Rebelo
- João Eduardo Cura Gomes Soares

Conselho Distrital
Presidente - Ernesto Fernandes Rocha
- Victor Manuel dos Santos
- Luís António Martins de Brito Elvas
Fernando Jorge Rodrigues da Cruz
- Eduardo João Abrantes Pereira

Distrito Médico de Viseu
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Ernesto Rente Rufino
Vice-Presidente - José Bernardo Lopes Aguiar
1° Secretório - Pedro Manuel Correia da Costa Ferreira
2° Secretário - António Manuel Pessoa de Almeida Ferreira

Conselho Distrital

Distrito Médico de Coi.n_bra

Presidente - Francisco Manuel (alheiras Nogueira Martins
- Carlos Alberto Fraga Viegas Mimoso
- José Lopes de Carvalho
- Fernando Augusto de Lemos Severino da Silva
- Maria Clarinda de Carvalho Trindade Neves e Costa

Mesa da Assembleia Distrital

Membros Consultivos ao Conselho Regional

Membros Consultivos ao Conselho Regional
José Carlos da Fonseca Rua

Presidente - Carlos Manuel Domingues Freire de Oliveira
Vice-Presidente - Maria Teresa Correia Cordeiro Pereira Tomé
1° Secretário - José Carlos Cabral Peixoto
2° Secretário - Maria do Rosário Salgado Lameiras dos Santos Pinheiro Pinto

- Joaquim José Talo Fidalgo Freitas
- António Francisco Pires Esteves Caldas

ldoRone

Conselho Distrital
Presidente - Frederico Fernando Monteiro Marques Valido
- António Manuel da Silva Marques
- Luís António Pimenta Trindade
- João Luís Henriques Pereira
- Nuno Pina Cabral Quintal

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- Fernando Manuel Silva de Almeida Loureiro
- Luís Carlos Januário dos Santos
- Miguel de Castro Caldas Cabral
- José Luís Socadura Biscaia da Silva Pinto

Mesa da Assembleia Regional
Presidente -António José Abreu Gomes Silva
Vice-Presidente - Nelson Santos Almeida Marçal
Secretários - José Manuel Gomes Lourenço
- Alfredo Inácio Abreu Ramalho

Conselho Regional
Presidente - Miguel Jorge Santos Oliveira Ferreira Leão
Vice-Presidente - José Nelson Coelho Pereira
Secretária - Maria Fátima Carvalho Oliveira

ORGIOS ElEITOS

Secretário Adjunto - José Pedro Fonseca Mo.reiro Silvo
Tesoureiro - Rui Manuel Machado Sousa
- António José Gonçalves Neto·
- Hernâni Alberto Martinho Viloço
- José Manuel Machado Lopes
- José Miguel Ribeiro Castro Guimarães
- Mario Alexandra Dias Pugo
- Miguel Joaquim Silvo Dias Gologhor

Conselho Fiscal
Presidente - Manuel Bento Soares Silvo Araújo
- José Çorlos Corrilho Vieira Santos
·
- Luís Alvoro Lencastre Silvo

Conselho Disciplinar
- Amadeu Pinto Araújo Pimento
- José Carlos Neves Cunho Areias
- Mario José Martins Fernandes Cardoso
- Mario Margarida Sousa Rodrigues Eira Mirando

órgã s istrilais
Distrito Médico de Braga
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Abel Fernandes Ruo
Vice -Presidente - José António Pereira Fernandes
Secretários - Carlos Alberto Salazar Rodrigues Oliveira
- José Santos Oliveira

Conselho Djstrital
Presidente - Angelo Acílio Moreira Silvo Azenha
- António Alves Domingues Gomes
- Carlos Alberto Fernandes Abrantes
- José Manuel Gonçalves Oliveira
- Manuel Oliveira

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- António José Alves Ferreiro Fonseca
- Ernesto Alves Martins
- José Luís Fortunato Fronqueiro Pereira
- Manuel Joaquim Santos Beleza Braga
- Mario Aline Pinto Fernandes Abrantes

Distrito Médico de Bragan~C!
Mesa da Assembleia Distrital

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- Ano Mario Carvalho Dias Lopes Pereira Magalhães
- Ano Mario Fernandes Ramos
- Ano Mario Ribeiro Meireles Baptista
- António Carlos Megre Eugénio Sarmento
- Carlos Manuel Soares Resende Sousa
- Carmen Moriso Marques Gonçalves Espregueiro Mendes
- Elsa Joaquina Silvo Gomes
- Fernando Jesus Silvo Carreiro
- Isabel Mario Sousa Choves Castro Santos Almeida
- João Francisco Montenegro Andrade Limo Bernardes
- João Geraldo Reis Correio Pinto
- João Manuel Morais Tobordo Barreto
- João Paulo Ferreiro Silvo Oliveira
- John Rodrigues Preto
- Jorge Artur Pinho Palmares
- Jorge Manuel Ferreiro Teixeira
- José Luís Martins Costa Limo
- José Mario Ferreiro Lo Fuente Carvalho
- Luís Filipe Reis Martins
- Manuel Carlos Bandeiro Quintos
- Manuel Laranjeira Gomes
- Mario Adelaide Carmo Fernandes Pinto Vasconcelos
- Mario Carmo Cunho Cavalheiro Aguiar Bronco
- Mario Ermelinda Gomes Costa Silvo
- Mario João Eugénio Avides Sarmento Pestana Vasconcelos
- Mario Manuela Tavares Pereira Rebelo Coutinho Lanhoso
- Mario Marlene Lemos Silvo Sousa
- Mário Jorge Dinis Ribeiro
- Nuno Paulo Alegrete Silvo
- Teresa Angelina Lobato Oliveira Dias

Distrito Médico de Viana do Castelo
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Manuel Gomes Afonso
Vice-Presidente - António Henrique Martins Ribeiro
Secretários - Querubim José Martins Ferreiro
- Belmiro Margarida Torres Reis Rodrigues

Conselho Distrital
Presidente - Pedro Soares Silvo
- Agostinh9 Manuel Rodrigues Faria Carvalho
- António Alvoro Fontainhas Pimento Castro
- Cassiano José Azevedo Baptista
- Mario Conceição Morgado Gonçalves Ribeiro Viana Barbosa

Preside'nte - Fernando Ferreiro Silvo Andrade
Vice-Presidente - João Paulo Lopes Montanha
Secretários - Mario Cloro Rosas Cardoso Soares
- Albino Armando Martins Porreiro

Membros Consultivos ao Conselho Regional

Conselho Distrital

Distrito Médico de Vila Real

Presidente - Olímpia Trigo Carmo
- Hermano Manuel Carvalho Marques
- Marcelino Conceição Oliveira Marques Silvo
- Mario Gonçalves Correio Sampaio Veiga
- Nuno Henrique Simães Ramos Santos

Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Mário Augusto Borges Mesquita Montes
Vice-Presidente - Manuel Fernandes Pinheiro
Secretários - Teresa Mario Pinto Furriel Sousa Cruz
- Mario Manuela Esteves Taveira Sousa

Membro Consultivo ao Conselho Regional

Conselho Distrital

- António Manuel Ferreiro Pimentel

Presidente - Ano Mario Pereira Rebelo Fernandes
- Helder Voz Gonçalves
- Joaquim Baptista Fonseca
- José Afonso Domingues
- Manuel Carlos Fidalgo

Distrito Médico do Porto
Mesa da Assembleia Distrital
Presidente - Álvaro Jerónimo Leal Machado Aguiar
Vice-Presidente - Duarte Nuno Monteiro Barbosa Barrote
Secretários - João Manuel Pinto Fonseca
- Luís Miguel Azevedo Lobo

Conselho Distrital
Presidente - José Castelo Torres Costa
- António Manuel Ferreiro Araújo
- João Alberto Capelo Alves Rodrigues do Costa
- Jorge Madeiro Carmo Silvo
- Mario Lurdes Triono Esteves Gondro

- José Torcato Jácome Passos

Membros Consultivos ao Conselho Regional
- Américo Rui Azevedo Couto
- Jorge Mário Magalhães Sousa Cruz

ACTUALIDADE

Greve dos Médicos

CNE NÃO HOMOlOGOU PARECER
DO CONSElHO NACIONAl DE ÉTICA
•

•

O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos votou a
não homologação do Parecer do Co~se lh o Nacional de Ética e
Deontologia Médica sobre "Questões Eticas na Saúde- Greve dos
Médicos".
A decisão, já transmitida à Ministra da Saúde, foi tomada na reunião de 30 de Janeiro e surgiu na sequência de dúvidas que o documento suscitou junto de alguns elementos do Conselho Nacional Executivo.
O citado documento, amplamente divu lgado junto da opinião P,Ública, foi elaborado pelos membros do Conselho Nacional de Etica e Deontologia Médicas, um órgão consu ltivo da Ordem dos
Médicos, e pronunciava-se sobre alegados comportamentos de
alguns médicos na recente greve self-service.
Na reunião do CNE o Consel ho Regional do Norte deu conta da
nota de Im prenso em itida fa ce ao parecer do CNEDM e informou
que so licitou aos membros do Conselho Nacional de Ético e
Deontologia Médicas provas documenta is que fundamentassem
9s afirmações contidas no comunicado do Conselho Nacional de
Etica e Deontologia Médicas "quando se põem em prática comportamentos ditos grevistas, em cima da hora, com o doente no
Bloco Operatório... " e "quando se realizam campanhas chamas de
profilaxia ou despistagem, e os doentes são alinhados e despachados como gado, sem cuidado ou uma palavra de apoio ... ".
O parecer do CN EDM suscitou também uma posição da Secção
Regional do Su l, que foi transm itida ao CNE também na reunião
de 30 de Janeiro.
Nesse document9 a Secção Regional do Sul recorda que o Conselho Nacional de Etica e Deontologia Méd icas é um órgão com carácter consu ltivo pelo que "carece de ver homologado pelo Consel ho Nocional Executivo os seus pareceres o fim de que estes se
tornam posições vinculativas da Ordem dos Méd icos.
O parecer do Conselho Reg ional do Sul que a seguir se transcreve, mereceu a aprovação do Conselho Reg ional do Norte e do
Conselho Regiona l do Su l. O Conselho Reg ional do Ce ntro
absteve -se.
"Parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia
Médica. Greve dos Médicos

Com dato de 17 de Dezembro p.p. foi enviado pelo Senhor Prof.
Carlos Ribeiro, então Presidente da Ordem dos Médicos, a todL)S
os médicos, um parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicos.
Tal Conselho Nacional trotando-se de um órgão com carócter
consultivo carece de ver homologado pelo Conselho l'~acional

Executivo os seus pareceres afim de que estes se tornem posições
vinculativas da Ordem dos Médicos.
Ao enviar a todos os médicos um parecer não homologado pelo
respectivo órgão executivo o anterior Bastonário mais não fez que
subscrever a título pessoal uma opinião não vinculativa de um
órgão de natureza consu ltiva.
Sendo de esperar o seu agendamento para futura reunião do
Conselho Nacional Executivo cabe aos Conselhos Reg iona is decidir do sentido do seu voto e da aplicabi lidade do parecer. Nesta
conformidade o Conselho Reg ional do Sul reunido em 13 de Janeiro de 1999 analisou o parecer, sem data, do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicos tendo concluído:
Trota-se de um parecer genérico em que são enunciados va lores
e prin cípios da ética méd ica tradicional sob uma forma de sistematização e procurando aplicá-los a algumas situações retiradas
da actualidade.
Na óptica dos princípios e valores considera o Conselho Regional do Sul ser de subscrever na sua totalidade, congratular-se pela sua enunciação e felicitar o Conselho Nocional de Ético
e Deontolog ia Médicos, que agora cessa funções, pelo seu esforço de síntese.
Na óptico do sistematização, tratando-se de área técnica da
Deontologia Médico enquanto ciência não merece reparos nem
entende o Conselho Regional do Sul dever pronunciar-se.
Na óptica da sua aplicabilidade à realidade actual destacam-se
duas situacões.
Uma, troduz(do no parágrufo, citamos:
"Quando se realizam campanhas chamados de profilaxia ou
despistagern, e os doentes são alinhados e despachados como
godo, sem um cuidado ou uma polavro de apoio, onde estão o
respeito pela dignidade do ser humano e a delicadeza da
relação?"
Desconhece o Conselho Regional do Sul, nem até hoje lhe foram
participadas nomeadamente pelos ilustres membros do CNDM,
qua isquer situações enquadráveis neste parágrafo.
A existir mereceriam por certo reparo de natureza disciplinar pelo
que aguardamos a suo comunicação, caso existam no âmbito
desta Secção Regiona l.
Outro, o que consideramos consubstanciar o essência do envio e
emissão do parecer traduzida no parágrafo, citamos:
"Q uando se põem em prática comportamentos ditos grevistas, em
cima do hora, com o doente no Bloco Operatório", ou quando se
abandonam doentes vin dos de longe, com dificu ldades e sacrifícios, sem aviso, por uma decisão "grevista" momentânea, como é
possível fnlor en1 respeito pe!n pessoa, em delicadeza ou em cor-

CNE NÃO HOMOlOGOU PARECER DO CONSElHO NACIONAl DE ÉTICA

recção para com o doente que procura apoio ?" ,
A esta situação procura o Conselho Nacional de Etica e Deontologia Médica aplicar o Art. 26°. do Código Deontológico que
transcreve e aqui igualmente citamos:
"O Médico que aceite o encargo ou tenha o dever de atender
um doente obriga-se, por esse facto, à prestação dos melhores
cuidados ao seu alcance, agindo com correcção e delicadeza,
no exclusivo intuito de promover ou restituir a Saúde, suavizar
os sofrimentos e prolongar a vida, no pleno respeito pe la dignidade do Ser humano".
Énosso entender que a chamada à colação deste artigo é teoricamente incorrecta e passível de, produzir uma desvirtuada aplicação à greve dos médicos da Etica e Deontolog ia Médicas.
Com efeito na situação de greve encontramo-nos perante o médico, trabalhador assalariado, como tal dependente, de uma entidade empregadora, pública ou privada .
Nesta situação particular quem " toma o encargo " de produzir
cuidados de saúde é a entidade empregadora, sendo que o médico, quando em situações laborais normais, apenas aceita a transferência desse encargo. Declarando-se em greve o médico recusa
a transferência do encargo não se lhe aplicando em consequência o Art0 • 26°. do Código Deontológico.
Igualmente a segunda vertente do mencionado Art. 26°., isto é, o
" dever " só tem aplicabilidade quando em situações de urgência

ou sempre que o doente não possa recorrer em tempo útil a médico de igual diferenciação.
Existindo "Serviços Mínimos" a funcionar com normalidade não é,
como se demonstra, de aplicar o Art. 26°. em qualquer das suas
vertentes.
Pelo contrário entendemos que em situação de greve o médico se
encontra abrangido pelo Art. 35°. do mencionado Código Deontológico que se transcreve :
Art. 35°.- " Direito de recusa de assistência
O Médico pode recusar-se a prestar assistência a um doente,
excepto encontrando-se este em perigo iminente de vida, ou não
havendo outro ·Médico de qualificação equ ivalente a qu.em o
doente possa recorrer."
Em conformidade com o exposto o Conselho Regional do Sul da
Ordem dos Médicos reunido em 13 de Janeiro de 1999 decide
por unanimidade:
Não votar favoravelm~nte a homologação do parecer do
Conselho Nacional de Etica e Deontologia Médicas comunicado por carta de 17 de Dezembro de 1998 aos médicos, pelo
então Bastonário Prof. Dr. Carlos Ribeiro.
Considerar nulo e sem qualquer efeito o mencionado parecer
em toda a área territorial de jurisdição deste Conselho Regional.
Esta decisão entra imediatamente em vigor." •

n Ordemdos
No passado dia 18 de Março decorreu nas instalações da Ordem dos
Médicos (Região Sul), pela segunda vez consecutiva, o torneio de apuramento dos representantes da O.M. para a final do troféu Unibanco que
reunirá cerca de 40 pares de diversos clubes e associações no próximo dia
8 de Maio no Hotel Palácio, no Estoril.
O Troféu, que se encontra na sua quarta edição, é uma organização do
Dr. Rodrigo Cunha com o apoio da Unicre e tem sido ao longo da sua
curta existência um exemplo do bridge pelo prazer de jogar e conviver de
forma saudável, o que não pode deixar de ser realçado e aplaudido no
competitivo meio do bridge nacional.
A O.M. que em 1998 participou pela primeira vez, conquistando logo o
Troféu em disputa através do par Soares de Almeida/João Passarinho,
volta este ano a enviar dois pares com o objectivo de repetir o feito.
Depois de jogadas 22 mãos em sistema Howell, entre as 13 pares participantes foram apurados Pedro Matos/José Luis Rodrigues (que repetem a
presença do ano anterior) e Orlando Almeida/Adolfo Steiger. Os vencedores somaram respectivamente 59,7% e 54,7%.
De referir ainda que o núcleo de Bridge da Ordem dos Médicos se encontra a funcionar há cerca de um ano, com a realização regular de torneios
na primeira segunda-feira de cada mês a possibilidade de prática diária
de partida livre para todos os associados interessados.
No futuro imediato equacionamos a hipótese de aumentar a frequência dos
torneios para duas vezes por mês, se a motivação dos participantes assim o exigir, participar em provas federativas de clubes e começar um curso de iniciação
ao bridge para os médicos ou familiares que queiram começar a jogar esta
modalidade. Para este efeito os colegas que pretendam inscrever-se deverão contactar a Ordem através da D. Manuela Zagalo, o mais rapidamente possível.
O nosso objectivo é criar o espaço na nossa Sede para que todos os médicos que prefiram jogar bridge de competição em vez do tradicional bridge
caseiro o possam fazer com regularidade no seu ambiente próprio. •

Foi recentemente constituida a Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória (APCA), uma organização filiada na "lnternational Association for
Ambulatory Surgery".
Sem fins lucrativos, a APCA tem como principais objectivos o desenvolvimento e a expansão, a nível nacional, de programas de elevada qualidade no âmbito da Cirurgia Ambulatória.
A cirurgia Ambulatória tem hoje uma expressão mundial significativa, representanto, a título de exemplo, cerca de 65 e 55 por cento de toda a cirurgia programada dos Estados Unidos da América e Reino Unido, respectivamente, e envolvendo um número apreciável de intervenções/ano
(cerca de 20 milhões nos EUA).
Entre as vantagens da cirurgia ambulatória a nova Associação aponta
uma redução dos custos hospitalares, redução das listas de espera, mais
rápida integração sócio-profissional e familiar, menor possibilidade de infecções adquiridas em meio hospitalar e maior humanização nos cuidados a prestar ao doente"
Entende a APCA que "também nesta área estamos razoavelmente atrasados relativamente aos nossos parceiros comunitários. Torna-se assim importante que os diferentes grupos profissionais interessados na Cirurgia
ambulatória (cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, economistas para a
saúde, administradores hospitalares, entre outros) se associem no sentido
de, aproveitando a experiência individual, possamos de uma forma organizada rapidamente recuperar o atraso que sofremos".
AAPCA foi formal mete constituída em 15 de Setembro .de 1998, tendo os
seus corpos sociais sido eleitos para o triénio 1998-2000 durante a primeira Assembleia Geral, que teve lugar a 27 de Novembro, na Secção
Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
AAssociaçao tem já quase duas centenas de associados e é presidida pelo
Dr Paulo Lemos. •

NOTICIAS

Consul

Fiscal

IRS/1998 - Abatimentos, Deduções e Benefícios Fiscais
AConsuhorla Fiscal da Ordem dos Médicos elabor uu ocumento sobre oIRS/1998 com informações
detalhadas so re os abadmantos. d duções ebenefícios fiscais ue os contrl ulntes pode sutrulr.
Alé
sloto ç-es conddas os q adros q easeguir se ubllca .Informa -se todos os médicos
que oGa lnete de Consuhorla Fiscal nci na às 3as. feiras das 10 às 13h eàs 5as. feiras das 18,30 s20.30h,
na Av. Gago Coudnho. D0 151, pelo ue to os os Interessados p derão rec rrer aos se sserVIços.

e

-Rendimentos de trabalho dependente Ovalor mais elevado de:
ai 7r!'lrJ do rendimento bruto com o limite:
501.828$ -não deficientes;
752.7 42$ -deficientes; ou
b) a totalidade das contribuições para a CGA
ou Segurança Social
-Rendimentos de trabalho
independente (recibos "verdes")

Sem Limites:
• Remunerações e encargos com
empregados e colaboradores;
• Rendas de consultório:
• Amortização de instalações
e equipamentos;
• Quotizações para a Ordem
e outras organizações da classe;
• Contribuições obrigatórias para
a Segurança Social.
Até 32,5%do rendimento bruto
dos recibos verdes:
• Pagamentos de serviços prestados
por terceiros;
• Seguros;
Consumos de água e energia;
• Comunicações;
• Bens de consumo
• Valorização e representação
profissional (10%);
• Deslocações e estadas do sujeito
passivo (1 0%);
As despesas com veículos ligeiros
de passageiros ou mistos
(amortização, seguros, etc) são considerados
apenas em 50%.

-Rendimentos prediais

· Rendimentos de mais-valias

As despesas de conservação ede manutenção,
devidamente comprovadas, incluindo seguros
de incêndio, taxas de esgotos, despesas
de condomínio, obras, etc (totalidade).
Amais-valia apurada é considerada apenas
em 50%do seu valor, salvo as obtidas com
partes sociais e outros·valores mobiliários.
São deduzidos até ao limite de:
• 1.415 contos -não deficientes;
• 1.839,5 contos · deficientes.

-

-Despesas de saúde

Incluindo juros de dívidas -SEM LIMITE
e despesas de saúde com ascendentes que
sejam deficientes, não possuam rendimentos
superiores ao salário mínimo e vivam
em economia comum com o sujeito
passivo · SEM LIMITE.

Dedução até 308 contos (casados e não
-Juros e amortizações contraídas
casados) e até 154 contos
com a aquisição, construção
ou beneficiação de imóveis destinados (separados de facto).
a hobrração própria e permanente
-Rendas de habitação permanente
-Entregas para cooperativas para
hobrração própria permanente
-Despesas de educação

Até ao limite qe 332 contos (casados),
(166 não casados) e

-Encargos com lares
(sujeitos passivos e ascendentes)
-Despesas de saúde com ascendentes
não deficientes que não possuam
rendimentos superiores
ao salário mínimo
Se estiveram em causa despesas de
educação com o sujeito passivo
e/ou dependentes

Até ao limite de 385 contos elevados
em 35 contos por cada dependente,
em agregados com 3 ou mais dependentes
e todos eles tenham despesas de educação
(casados e não casados).

Despesas de educação e reabilitação
de deficientes

Abatimento na totalidade.

-Compras ou construção de imóveis 10% do valor ap ica o com o fimite
SEM recurso oo crédito paro habitação de 305 contos (casados e não casados)
e 152 contos (separados de facto).
próprio e permanente ou paro
arrendamento para habitação
permanente do arrendatário
-Pensões de alimentos

As pensões a que o sujeito passivo esteja
obrigado por sentença judicial ou por acordo
homologado judicialmente são abatidas
na totalidade.

-Prémios de seguros de vida, seguros Alé ao limite de 72 contos (casados)
e 36 contos (não casados).
ile doença ede aciden es pessoais
-Prémios de seguros de vida
e que o 1° be eficiório é de 'e
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Totalidade.

NOTÍCIAS

-Importâncias recebidos de rendas, Até ao limite de SOO contos
líquidos de despesas de manutenção (casados e não casados).
e de conservação, de contratos de
arrendamento poro habitação
permanente do arrendatário,
celebrados de 1de Janeiro de 1997,
desde que o rendo seja igual ou
inferior à rendo condicionado
-Rendas de habitação recebidos
de arrendamentos celebrados
ATÉ 31 de Dezembro de 1993 cujo
valor não ultrapasse 212.643$,
par contrato

Até ao limie de 850.5685
(casados e não casados).

-Donativos, acrescidos de 30%,
concedidos o igrejas, IP55, museus,
bibliotecas, institutos de cultura
científico, literário, artístico, escolas,
centros de desporto, creches, jardins
de infância, etc.

Até 15%do rendimento líquido total
(casados e não casados).

-Donativos à administração central,
local e organismos estatais

Totolidcde.

-Quotizações sindicais

Até 1%do rendimento bruto
do trabalho dependente
e pensões do titular, acrescidas
de 50%(casados e não casados).

20%do montante despendido com o limite
de 30 contos.

-Aquisição de equipamentos novos
20%dos quantias dispendidos com o limite
poro utilização de energias renováveis de 1Ocontos.
-Despesas suportados poro a
20% dos despesas efectuados com o limite
obtenção de aconselhamento juridico de 20 contos.
e patrocínio judiciário
-Contribuição autárquico de prédios Acontribuição é dedutível proporcionalmente.
cujo rendimento tenho sido englobado
(prédios arrendados)

-Planos de Poupança-Reformo (PPR's) Até ao limite de 418 contos por cada sujeito
paSSIVO.

-Contas Poupança-Habitação (CPH)

-Aquisição de computadores de uso
pessoal, modems, placas RDIS
e aparelhos de terminal,
em estado novo

Né ao limite de 418 contos
(casados e não casados)
e 209 contos (separados de facto).

-Contos Poupança-Condomínio (CPC) Até 1%do valor patrimonial do prédio,
com o limite de 27 contos (casados
e não casados).
-Importâncias despendidas no
aquisição de acções em Ofertas
Públicas de Venda (OPV's) realizadas
pelo Estado

20%dos montantes aplicados com o limite
de 261 contos (casados) ou 130 contos
(não casadas) -quaisquer pessoas,
ou 391 contos (casados) ou 196 contos
(não casados) -trabalhadores da empresa.

-Montantes aplicados em Planos
Poupança emAcções (PPA)

30%dos entregas como limite de 150 contos,
por cada sujeito passivo.

-Crédito de imposto respeitante a
lucros colocados à disposição par
pessoas colectivas

60% do IRC correspondente o esses lucros
quando englobados.

-Pagamentos por conta
e retenções no fonte

Totalidade.

•

Taxas aplicáveis
Rendimento Colectável

Taxa

Parcela a abater

Até 1.080 contos

15%

> 1.080 o 2.500 contos

25%

108.000$

> 2.500 o 6.280 contos
> 6.280 contos

35%

358.000$

40%

672.000$

Juros Compensatórios e Juros de Mora
Com o entrado em vigor da Lei Geral Tributário, o taxo dos juros compensatórios anual é de 10% a partir de 1 de Janeiro de 1999.
Por outro lado, a taxa dos juros de more é de 1)5% ao mês e de 15%ao
ano, a partir de 4 de Janeiro de 1999.

IRS - Declaração Modelo 3/ 1998
A declaração modelo 3 de sujeitos passivos com rendimentos exclusivomente de trabalho dependente e/ou de pensões deve ser entregue de 1

Deduções à colecta (Imposto)

de Fevereiro a 15 de Março e, nos restantes casos, de 16 de Março a 30
de Abril.

Não casado- 35,2 contos
Casado -53,6 contos (26,8 x2)
Dependente - 19,4 contos cada. Acresce 2205, 4405 ou5605, respectivamente,
por cada dependente quando sejam em número
de 2, 3 ou mais.
Ascendente - 19,4 contos
Tratando-se de deficientes os valores são acrescidos de 50%.

Em princípio serão recebidos também na Ordem dos Médicos nos
seguintes dias:
De 3 o 15 de Março (rendimentos de trabalho dependente e/ou pensões)
De 19 a 30 de Abril (restantes casos)
no horário compreendido entre as 18)0 e as 20,30 horas. •

NOTICIAS

Conselh

·sciplinar

Sanção
Ao abrigo do disposto no arto. 42° do Estatuto Disciplinar dos

faz saber que, por deliberação de 16 de Outubro de 1998,

Médicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 217/94, de 20 de

transitada em julgado, do Conselho Disciplinar Regional

Agosto, promova-se a publicação da sanção na Revista da

do Norte da Ordem dos Médicos, proferida nos autos de

Ordem dos Médicos, com o seguinte texto:

processo disciplinar n° 4/96, em que é arguido o Senhor

"O Dr. Hugo Meireles, Presidente do Conselho Disciplinar

Dr. DAVID MARCOS DIAS LEITE, foi o mesmo condenado

Regional do Norte da Ordem dos Médicos, ao abrigo do

na pena disciplinar de quinze dias de suspensão, por vio-

disposto no art0 42° do Estatuto Disciplinar dos Médicos,

lação dos art 0 S 6° e 16° do Código Deontológico.

aprovado pelo Decreto-Lei nO. 217/94, de 20 de Agosto,

Porto, 22 de Dezembro de 1998

AVISO

Quotização para 1999
Dando cumprimento à decisão do Plenário dos Conselhos Regionais de 1995 sobre a Actualização Anual das
Quotizações, aOrdem dos Médicos informa que aumento para 1999 é de 2% sobre as Quotas do Escalão Normal.
Este acréscimo está em conformidade com o índice de Preços no Consumidor (IPC>publicado pelo Instituto Nacional
de Estatística.
O montante da Quotização dos médicos do Internato Geral (exercício tutelado) corresponde a 2/3 do valor da

~

Quota Normal e o da Quotização dos médicos com 70 ou mais anos de idade a 1/3 do mesmo valor.

Nova Tabela de Quotização
jO

Escalão a )

2° Escalão b)

Escudos

Euros

Anuais

18.100.00

90,28

Semestrais

9.050.00

45,14

3° Escalão c)
Escudos

Euros

Anuais

27.100.00

135,17

Semestrais

13 .550.00

67,59

Escudos

Eu ros

Anuais

9 .100.00

45,39

Semestrais

4 .550.00

22.70

a ) Médico frequentando o Internato Geral (exercício tutelado)
b) Todos os médicos inscritos na Ordem em pleno exercício profissional
c) Médicos com 70 ou mais anos de idade, mediante requerimento especificamente dirigido ao Tesoureiro da Secção Regional
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Cursos de Formação -1999
Local

e

Secção R~ional
do Su
-Lisboa-

Hospital Curry Cabral

- Lisboa-

Distrito Médico
de Santarém
-Santarém-

Distrito Médico
do Algarve
-Fara-

Secf,o Regional
Centro
-CoimbraSecção Regional
do Norte
-Porto-

Cursos

1° Data

2° Data

Carga Horária

Gestão do Saúde e dos Serviços de Saúde
A Gestão nos Futuros Centros
de Responsabilidade

05/04 o 06/05

18/1 0 o 18/11

48 h

Liderança em Sa úde

20/09 o 24/09

15 h

Gestão de Conflitos e Negociação

24/05 o 28/05

15 h

A Gestão Privado do Consultório Méd ico

17/05 o 21 /05

15 h

A Gestão Privado de Clínicos Médicos

14/06 o 18/06

15 h

Investigação Clínico
e Estatístico em Saúde

10/05 o 28/05

08/ 11 o 26/ 11

30 h

A Qualidade em Saúde
Como Desenvolver um Prog ramo

19/04 o 07/05

25/1 0 o 19/11

30 h

Base de Dados em Medicino

05/04 o 16/04

11/1 0 o 22/1 0

30 h

A Responsabilidade Médico

10/05 o 14/05

15 h

As Normas Deontológicos e os suas
Implicações Jurídicos

11/10 o 15/1 0

15 h

Formação de Formadores

22/03 o 22/06

90 h

Gestão do Saúde e dos Serviços de Saúde
A Gestão nos Futuros Centros
de Responsabilidade

18/1 0 o 29/ 10

20 h*

Investigação Clínico
e Estatístico em Saúde

18/ 10 o 12/11

30 h

A Qualidade em Saúde
Como Desenvolver um Prog ramo

22/03 o 09/04

30 h

Aplicações Práticos de Informático
no Saúde

08/11 o 19/11

30 h

Gestão do Saúde e dos Serviços de Saúde
A Gestão nos Futuros Centros
de Responsabilidade

19/05 o 21/05

20 h

Base de Dados em Medicino

11/1 0 o 22/ 10

30 h

Gestão do Saúde e dos Serviços de Saúde
A Gestão nos Futuros Centros
de Responsabilidade

20/1 oo 22/ 1o

20 h

Formação de Formadores

30/03 o 20/06

90 h

Investigação Clínico
e Estatístico em Saúde

20/09 o 29/09

30 h

Formação de Formadores

08/03 o 30/04

Todos os cursos são em horário pós laboral, excepto o assinalado com (*)

11/1 0 o 26/11

90 h

