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Inicia-se com este número a publicação da Revi sta da Ordem dos
Médicos . Pretende-se que esta Revista seja a tradução visível do va lor da
Medicina Portuguesa. da sua contr ibui ção para a Medicina Universal
e simultaneamente reflexo da capacidade e dos interesses socioprofissionais de todos os médicos.
A Revista terá um número men sa l. fundamentalmente informativo
e de características soc ioprofiss ionais e um Sup lemento Científico. constituído por três grandes capítulos:
1) Assuntos de intBresse socioprofissional. nomeadamente problemas de Deontologia. Direito Médico. Numerus Clausus. Sistemas
de Saúde. etc.;
2) Actua li zações e avanços recentes no campo específ ico de cada
especialidade;
3) Trabalhos científicos de elevado nível . a seleccio nar pela Comissão
Redactorial constituída pelos Presidentes de todos os Colégios
de Especialid ade da Ordem dos Médicos.
Pretendemos que só trabalhos de manifesto va lor sejam publicado s
na Revista. para que ela possa ser cons id erada pelos organismos que
se encarregam da recolha de resumos da principal imprensa médica internacional. O «nível» dos artigos publi ca dos interessará também para as
permutas a fazer com Revistas estrangeiras e que muito poderão va lor izar
a Biblioteca Nacional de Medicina.
O Conselho Nacional Execu tivo da Ordem dos Médicos espera que
todos saibam corre~ponder a esta ini ciativa prestando a sua co laboração
através do envio de artigos e da sua crítica co nstrutiva. Uma Secção na
qual depositamos as maiores esperanças será a das «Cartas ao Editor».
em que. em total li berdade. os médicos favoráveis ou não. às teses do
Conselho Nacional Executivo. poderão livremente expor as suas ideias .
Pretende-se assim que. em total liberdade. se possa a Classe ir consciel'l·.
cializando dos seus problemas e tomando as suas opções a bem da Saúde
de todos os portugueses. pela qual. em grande parte. todos somos
responsávei s.
a) António Genttl Martins
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Reuniões SES-CNE

Entre a Secretaria de
selho Nacional Executivo
houve no passado dia 23
Reuniões de Trabalho que
uma periodicidade mensal.

Estado da Saúde e o Con da Ordem dos Médicos.
de Janeiro a primeira das
se acordou passarem a ter

Nesta Reunião fora decididos alguns assuntos
de relevante importância para a Classe:
1. Criação de um Grupo de Trabalho permanente para proposta de regulamentação
das Carreiras Médicas e do Internato
Médico, composto por dois representantes
da Secretaria de Estado da Saúde: Drs. Gonzaga Ribeiro e Mateus Marques e dois representantes da Ordem dos Médicos: Drs. Pinto
Soares e Canto Moniz.
2. Pagamento de Subsídio de Férias aos
actuais Policlínicos do 2° ano, referente
ao ano de 1979, que tinha sido cancelado
pela anterior Secretaria de Estado .
3. Revogação da Portaria regulamentadora
das acumulações nos Serviços Médico-Sociais, que impedia, na prática, as ditas
acumulações, contrariando o espírito do
Estatuto do Médico.
4. Actualização do subsídio de transporte
nos Serviços Médico-Sociais igualando-o
ao da Função Pública, com retroactividade
a partir da data de publicação do Estatuto do Médico.
5. lntercedência da Secretaria de Estado da
Saúde junto do Ministério da Administração Interna, no sentido de resolver o
facto de várias Câmaras Municipais não
estarem a cumprir o Estatuto do Médico,
não pagando o devido por lei aos Médicos
Municipais.
6. Revisão da legislação que tem impedido
a colocação nos Hospitais Distritais de
Médicos já aprovados no respectivo
Concurso.
Ordem dos Médicos

7. Outros assuntos, nomeadamente: Tabe las
dos Serviços Médico-Sociais, Horários e Contratos de Trabalho nos Serviços Médico-Sociais,
Segurança Social dos Médicos. Horas Extraordinárias, Extensão do Estatuto do Médico a
outros Organismos, etc ., foram também
objecto de conversação, sendo as suas conclusões anunciadas em próximo Boletim.

CONVENÇÕES
Exmo . Sr.
Secretário de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde
Av. João Crisóstomo , 9
LISBOA
8 de Agosto de 1979
Face aos pareceres dos nossos Consultores
Jurídicos e atendendo à premência de que o assunto
se reveste, solicitamos a V. Exa. a abertura urgente
de estudos para o estabelecimento de convenções
nomeadamente sobre os actos médicos e cirúrgicos.
patologia clínica, radiologia, medicina física e reabili tação, estomatologia e prótese dentária. A existência
desta convenção parece-nos essencial e as tabelas
existentes são de há muito desactualizadas no que se
refere, particularmente, aos actos cirúrgico:;;. exigindo
remodelação urgente.
Está fora de questão qualquer subordinação do
valor do acto médico aos aspectos empresariais ligados
à hospitalização privada. isto sem prejuízo do aumento
de 40% no valor dos Honorários das Intervenções
Cirúrgicas. já aceite pela Secretaria de Estado da
Saúde e com retroactividade a partir de 1 de Janeiro
de 1979 que entraria desde já em vigor.
Muito agradecend~ todo o interesse que V. Exa .
ponha na resolução deste assunto, estando desde já
esta Ordem à inteira disposição de V . Exa. para a
nomeação dos seus representantes para estudo das
convenções, envia cumprimentos.
c.c. ao Sr. Ministro dos Assuntos Sociais.
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Alerta contra a desinformação

A in ex istência de um Órgão Informativo Na cional
tem levado a que sobretudo mais recentemente,
forças que se opõem à Ordem dos Médicos tenham
procurado desinformar os Colegas tentando con vencê-los da inoperância da Ordem para a so lu ção dos
seus prob lemas.
Sugere-se a todos que não ouçam «OS cantos das
sere ia s» e que sempre que desejem informa ções sobre
qualquer assunto específico ou pessoal, se dirijam à
sua Secção Regional. de preferência por escrito,
a fim de serem esclarecidos.
Se muitos pontos do Estatuto do Médico não
estão em plena efectivação isso deve-se em grande
parte à atitude do V Governo, que não cumpriu os
comp romi ssos assumidos com a aceitação do Esta-

ESCLARECIMENTO
Foi divulgada. como grande vitória da Comissão
de Curso de Policlínicos que vão efectuar o Serviço
à Periferia, a garantia de Carreira .
Tal garantia de Carre ira fora já co nseg uida efectivamente co m a promulgação do Estatuto do Médico
no passado mês de Setembro. e que no artigo 6°
«Direitos e Deveres». diz especificamente:
«Aos Médicos dos Serviços Públicos são reconhecidos os seg uintes d ireitos :
a) Garantia de continuidade de emprego em
Serviços Públicos desde que terminada a fase
obrigatória de Serviço Tutelado . neles
ingressem».
Certamente só por lapso, aquela Comissão de
Curso terá pois veiculado aos Órgãos de Comunicação Social tais informações, e ter-se-á atribuído os
louros de uma vitória que só a unidade da Classe,
à roda da sua Ordem, consegui ra alcançar alguns
meses atrás com a aprova ção do Estatuto do Médico.

ASSISTÊNCIA MÉDICA PERMANENTE
Exmo. Colega,
Pretende o Conselho Nacional Executivo
criar ao nível de todo o País, com base nos Conselhos Regionais e Distritais da Ordem dos
Médicos um Serviço de Assistência .Médica Permanente sobretudo fora das horas normais de
trabalho médico e nome~damente aos Sábados
à tarde, noite, Doming~ e Feriados. Por esse
6

tuto, e lh e procurou desvirtuar o sentido, a ta l ponto
que foi decidido interromper quaisquer contactos com
a então SES e aguardar que um novo Governo
entrasse em funções.
Confiamos. que neste momento estão de novo
criadas co ndi ções para uma co laboração activa e frutuosa com o Governo e de que irão certamente beneficiar os Médicos e sobretudo os seus Doentes.
Legislação do V Governo e já objecto da Portaria
publicada em Janeiro no «D iári o da República», que
anulava o ponto 1 do Artigo 15 do Estatuto do
Médico, sobre a possibi lidad e de acumulações, está já
revogada por outra Portaria, depois que a actual SES
foi alertada para o problema.

motivo solicita-se a todps os Colegas que estejam interessados em párticipar desse Serviço,
em regime de escala, q~e se inscrevam na respectiva Secção Regional ou Conselho Distrital.
As tabelas a usar nesse serviço de cobertura
médica permanente seriam as que vio em breve
ser definidas como tabelas oficiais da Ordem doa
Médicos. Isto será já um princípio dentro do
espírito de Convenção, que a Ordem dos Médicos pretende como organização do Sistema
Nacional de Saúde.
Esperamos de todos os Colegas o maior
interesse nesta iniciativa, que poderá ser de
grande benefício para as populações.

A ORDEM E A CATÁSTROFE
QUE ATINGIU OS AÇORES
Logo na madrugada do dia 2 de Janeiro, cerca
das 3 horas da manhã a Ordem entrava em contacto,
através do seu Pres idente, com responsáve is do
Distrito Médico dos Açores e com os Serviços de
apoio na emergência e localizados na Presidência da
República.
A acção directa dos Médicos do continente não
ve io a reve lar-se necessária mas desde logo se tomou
a decisão de organizar uma campanha de apoio às
vítimas através fundamentalmente da recolha de
donativos e da eventual adopção de órfãos.
Esta campanha manter-se-á até ao fim do mês de
Fevereiro pelo que todos os que desejem contribuir
devem fazê-lo com a possível urgência, para a respectiva Secção Regional.
Ordem dos Médicos

Médicos municipais
Chama-se a atenção de todos os médicos
municipais para a necessidade de darem a conhecer à autarquia local para a qual trabalham, da
regulamentação do Estatuto do Médico, pois
tivemos conhecimento que nalguns casos os médicos
não estão a se r pagos segu nd o o Estatuto, não na
intenção de os prejudicar mas apenas por desconhecimento do texto do Estatuto, ou seja, da legislação
agora em vigor.
Volta a afirmar-se qu e, através da atribuição
da Letra F com retroactividade a partir do dia
1 de Julho, o médico passará ,._ ter todos os
direitos inerentes à Função Pública, como
reforma, subsídio de doença, diuturnidades, etc.
Por outro lado, o médico poderá manter o regime
de trabalho actual, sem horário fixado, recebendo pela letra F, para o que não necessita
pedir mais qualquer acordo ou então passar ao
regime de 36 horas semanais (6 horas por dia)
ou de tempo parcial, caso em que deverá chegar
a acordo com a autarquia local respectiva. Em
rela ção ao tempo parcial. é evide nte que a remunera ção terá uma redução proporcional ao tempo de
trabalho forn ecido.
Exmo. Sr.
Chefe de Gabinete do
Ministério da Administra ção Interna
Praça do Comércio
11 00 LI SBOA
Ao ser discutido o Estatuto do Médico com o
IV Governo Constituciona l e depois com o V Governo
Constitu ciona l, foi po nto cons id erado fundam ental
a so lução da inju sta situação dos Médicos Municipais.
aos quais deveria ser atribuída uma Letra, como efectivamente resu ltou do Estatuto do M édico.
Sucede porém, que não vem explicitamente
esclarecido se essa Letra se aplica aos Médicos
Municipais já reformados ou às suas viúvas,
como seria de elementar justiça, ma s não decorre
expressamente da Lei , já que aqueles médicos se
encontravam apenas sujeitos a gratificação. Ao atingir
a idad e da refo rma ainda co m gratificação, eles não
tinham pois. desde logo, direito àquela. Foi essa a
situação que se pretendeu corrigir com o Estatuto do Médico e se pede agora a V. Exa. devidamente clarifique, promovendo a sua rápida
solução através dos responsáveis e sempre no
sentido de ser feita justiça de uma forma
expressa e que não possa levantar quaisquer
dúvidas de interpretação.
Ordem dos Médicos

Parecer final da Direcção-Geral da Função
Pública, que teve em ate nção o recente Decreto- Lei
n° 373/79. de 8 de Setemb ro, e mereceu a conco rdância de S. Exa. a Secretária de Estado da Ad mi nistração Pública:
1. O motivo das disposições cons tant es do n ° 2
do artigo 3° do Decreto-Lei n ° 49 41 O. dos
artigos 149 °. 150° e§ único do artig o 624°
do Código Administrativo (nova redacção)
e dos pontos 3.5. e 3.6. da Ci rcu lar n ° 820.
série A. da Direcção-Geral da Co ntab ilidade
Pública . é o de garantir a regra do exercício a
tempo comp leto dos indivíduo s providos em
lugares permanentes e f uncionalmente hierarquizados.
2. Daí que. se bem que um cargo público possa
ser desempenhado. a tempo parcial. por dois
ou mais titulares, a coe rência gestionária
imponha que se desincentive a sua pre stação
fraccionada.
3 . Contu do. a q ue stã o presente não é a d o tra balho dos médicos municipais ter passado
de tempo completo a tempo parcial mas sim
a de a sua retribuição pa ssa r a ser feita por
gratificação em vez de por vencime nto co nforme estatui a nova redacção do § único do
artigo 624 ° do Cód igo Administrativo , introduzida pe lo Decreto-Lei n ° 30/70. de 16 d e
Jan eiro.
4. Ora . não havendo alteração da s cond ições de
fa cto da prestação de se rvi ço (verd ade ira
isenção de horário. mais que excedend o. em
r egra. a duração nor mal) afigura-se-nos, em
perfeita consonânc ia com o parecer da Caixa
Geral de Apose nta ções. que o trabalho efectu ado por aqueles c líni cos. em bora pago por
gratificação. não pressupõe o exercício de
fun ções de duração inferior às estabe leci da s
na lei para o cargo. ma s sim a presta ção de
actividade sem sujeição a horário determ inado, como prevê a alínea b) do n ° 1 do
artigo 3° do Decreto-Lei n° 204-A/79.
de 3 de Julho.
Em fa ce do ex po sto deverá contar-se, para
todos os efeitos, designadamente diuturnidades e aposentação, como tempo
inteiro, o tempo de serviço prestado
naquelas condições, embora remunerado
por gratificação.
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EXAMES PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA
De acordo com a Secção IV, artigo 15.0 , parágrafo 1.0 do Regulamento dos Colégios das Especialidades, deveriam os interessados que estejam nas
condições de prestação de provas para a época de
1980 requerer. até 31 de Janeiro de 1980, ao respectivo Colégio, através da sua Secção Regiona l, a sua
admissão às provas. Dado que o Conselho Na cional
Executivo deseja su bm eter ao Plenário dos Conselhos Regionais adendas ao Regulamento dos Colégios
da s Especialidades e o co njunto de «Norma s de acesso
à qualificação» em toda s as Especialidades este prazo
é prorrogável para 29 de Fevere iro. devendo a respectiva inscrição iniciar-se em 1 desse mês.
As provas terão lugar a partir de Maio de 1980.
conforme decisão do Conselho Nacional Executivo
de 29 de Setembro de 1979.
1. As provas serão as já definidas pelos respectivo s Colégios de Espec ialidades.
2. Os tempos de formação necessários se rão
igualmente os definidos pelos Colégios.
§único - Dado que nos encontramos em período
de tran sição. não serão exigidos os
treinos parcelares cons tantes dos
Curricula propostos pelos Colégios,
aceitando-se toda a preparação na
Especialidade respectiva obtida a partir
do período de exercício de Medicina
Tutelada. incluindo eventuais períodos
de exercício de Medicina Tutelada,
in cluindo eve ntuai s períodos de exercício profissional independente , após
ter conc luído com aproveitamento o
internato de Especialidade ou possuir
tirocínio equ ivale nte.

IDONEIDADE DE SERVIÇOS
ESTÁGIOS DE ESPECIALIDADE
O Conselho Nacional Executivo decidiu considerar idóneos neste momento todos os serviços
hospitalares que já eram considerados idóneos ao
abrigo dos anteriores Regulamentos. bem assim como
todos aqueles onde se efectuem internatos hospita lares. Este reconhecimento é apenas de carácter transitório e até à aprovação dos critérios de idoneidade
de serviços a definir pelos Colégios de Especialidade.
Logo que aprovados esses critérios só passarão a ser
idóneos para efeitos de treino, os serviços que se
encontrem dentro das condições referidas, sem prejuízo da existência de um período de transição , que
permitirá aos serviços não totalmente concordantes
com os critérios da Ordem dos Médicos. vir a
adqu iri -los.
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Especialidade

Período
de
Formação

Anatomia Patológica .
Anestesiologia
Cardiologia . . . ... . ... .. .... . . . . . . . .
Cirurgia .
Cirurgia Pediátrica .
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva
· Cirurgia Toráci xa .
Dermatovenereologia .
Doenças Tropicai s ..
Endocrinologia -nutrição .
Estomatologia ........... . .... ... ... .
Fi siatria
....... .
Gastreterologia .... ... . ... .. . . . .
Generalista ............... . .
Ginecologia e Obstetrícia . .
Medicina Interna
Medicina Nuclear .
Medicina do Trabalho ... .. .... .. . . .
Neurocirurgia . . ....... . . . .. .. .
Neurologia
Oftalmologia . . . . . . . . . . .. .......... .
Ortopedia
Otorrino la ri n golog ia
Patologia Clínica
Pediatria
Pedopsiquiatria
Pneumotisiologia
Psiq uiatria .
Radiodiagnóstico ......... . . . .
Radioterapia ....... . .... .. .... . .... . .
Reumatologia .
Urologia

5 anos
4 anos
4 anos
5 anos
6 anos
5 anos
6 anos
4 anos
3 anos
4 anos
3 anos
4 anos
4 anos
3 anos
5 anos
4 anos
4 anos
3 anos
5 anos
4 anos
4 anos
5 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
6 anos
5 anos

NOTA- O período de formação só se inicia após
6 anos de Curso Médico seguidos de 2 anos
de exercício de Medicina Tutelada obrigatória.

CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
CURRICULA AUTENTICADOS

Para efeitos curriculares, respeitantes à admissibilidade para as provas de habilitação ao título de
Especialista pela Ordem dos Médicos, deverão os
curricula estar autenticados pelos responsáveis pela
preparação dos candidatos. ou responsáveis dos Serviços onde foram praticados os actos referidos nos
respe ctivos curricula . sem o que estes não poderão
ser considerados vá lidos.
Ordem dos Médicos

v'

Regulamento
dos Colégios das Especialidades
SECÇÃO

DA CONSTITUIÇÃO

ARTIGO 1° -Os Co légios da s Espec ial idades
são cons tituídos por todo s os médicos com o tí t ulo
de Especia li sta pela Ordem dos Médi cos inscritos nos
res pectivos Quadros.
ARTIGO 2° - Os Colégios das Especialidades
têm como objecti vo a va lori zação do conhecimento
e exercício da Medicina de forma a ating ir os padrões
internacionais mais elevados para benefício da Saúde
da popu la ção portuguesa .
ARTIGO 3° -Os Colégios da s Especialidades
fun ciona m no âmbito da Ordem dos Médicos e de
aco rd o com os seus Estatutos.
ARTIGO 4 ° - Só podem inscrever-se no Quadro
de Especialistas da Ordem os médicos que se encontrem ao abrigo do artigo 92° do Estatuto da Ordem
dos Médicos desde que respeiadas as condições previstas na alínea d) do artigo 81 do Estatuto .

°

SECÇÃO 11

DA DIRECÇÃO

ARTIGO 5° -Ca da Colégio é gerido por um
Conselho Directi vo constituído por um Presidente
e seis Vogais. nos termos do artigo 88° do Estatuto
da Ord em do s Médicos.
ARTIGO 6 ° - Cada Co légio de Especialidade
terá uma sede naciona l em loca l a determinar pelo
Conselho Na ciona l Execu t ivo.
ARTIGO 7 ° - Pod erá ser es tabelec ida uma
quota adicional à da Ordem dos Médicos para despesa
do respectivo Colégio . so b pro po sta do Conselho
Direc ti vo e mediante deliberação em A sse mbleia Geral
do s membro s do Colégio. ratifi ca da pelo Plenário dos
Conselhos Regionai s.
ARTIGO 8° -A co ntabilização e cobrança desta
quota é da competên cia e responsabilidade do re spectivo Conselho Directivo.
ARTIGO 9° - Cada Colégio elaborará . num
prazo de 6 meses após a sua toma da de posse . um
Regu lamento especial que submeterá à aprovação do
Conselho Na cio nal Exec utivo e que co nstituirá o seu
regim en to .
Ordem dos Médicos

ARTIGO 10° -As Direcções dos Colégios deverão diligenciar para que na admi ssão dos seus mem bros efec tivos as Sociedades C1entíf1cas observem o
mesmo critério que o estabe lecidO neste Regulamento .
SECÇÃO 111

DOS EXAMES DE ESPECIALIDADE
ARTIGO 11 ° - Só podem candidatar -se ao
exame de especialidade dos Colég1os da Ordem dos
Médicos os médicos que tenham cumprido com aprovei tamento as normas cumc ulares definida s ao abrigo
do disposto na alínea d) do artigo 8 1 do Estatuto
da Ordem dos Méd1cos .
ARTIGO 12 ° - Pa ra ca da especia lidade have rá
uma época de exames marca da co m uma antecedência mínima de 6 meses.
ART IGO 13 ° - As provas . que serão a nível
nacional. realizar -se-ão nas cida des sedes da s Secções
Reg iona is da Ordem dos Méd icos. seg undo o cntério a
definir pela Direcção do Colégio e aprovado pelo
Conselho Na cional Executivo .
ARTIGO 14 °

°

1. O Júri se rá nacional e nomeado pelo Con se lho
Na ciona l Executivo so b proposta do Colégio
da respectiva especialidade .
2. O Júri compor -se-á de um Pres id ente e quatro
Vogais. sendo o Presiden te e um Voga l da
Secção onde se reali zam · os exames e os
ou tros Vogais das restante s Secções.
3 . Os membros do Júri têm de se r m emb r os do
respec tivo Colégio de Especialidade.
4 . As decisões process uai s se rão tomada s por
ma iona tendo o Pres1dente vo to quali tati vo.
5. As decisões cla ssi fi cativas do Júri são tomada s
por esc rutín io sec reto e de la s não haverá
recurso.

SEC ÇÃO IV

DA ADMISSÃO E PROVAS
ART IG O 15°
1. Os can didatos a exa me de especialid ad e terão
de requerer ao Colégio re spectivo. através da
sua Secção Regional . a sua admissão às
provas até 31 de Jan eiro de ca da an o.
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2. O Co légio deliberará, através da verificação do
currícu lo, no prazo máximo de 30 dias. sobre
a admissibilidade do cand idato às provas finais
do exa me de especia lidade.
3. No caso de não adm issão, o Colégio terá de
informar, por escrito, o candidato da razão da
sua decisão e deverá indicar as lacunas curri culares que o candidato terá de preencher.
ARTIGO 16° -Os exames finais de especiali dade a definir pelo Conselho Nacional de Educação
alínea d), consMédica, nos termos do artigo 81
tarão obrigatoriamente de uma prova curr icular e de
provas teór ico-p rática s.

°,

ARTIGO 17°
1. A prova curricular constará da verificação,
avaliação e discussão do currículo, dispondo
o Júri para estudo prévio de um prazo de
60 dias.
2. A prova curricu lar incluirá obrigatoriamente
a apreciação de :

c) A classificação da prova far-se-á na escala

de O a 20 arredondada até à décima, considerando-se como O, 1 cada pergunta
certa;
d) Serão eliminados os candidatos que obtenham menos de 150 perguntas certas;
e) Se o Júri entender que o número de candidatos o ju stifica, as provas poderão
decorrer no mesmo dia e hora noutras
Secções Regionais para além da designada
para reali zação das provas. Nesse caso,
serão orientadas pelo s me lbros do Júri da
respectiva Secção Regional coadjuvados,
se necessár io, por membros do . Co lég io
para o efe ito nomeados;
f) Deverá se r indicada anua lm ente bib liografia orientadora, genérica, não vincu lativa, pelos respectivos Co légios.
3. Prova de avaliação sumária:
a) Prova constituída pe la apreciação e inter-

a) Re latórios de actividades anuais e no final

de cada estágio elaborados pelo candidato
e autenticados pelo Serviço onde decorreu
o estágio;
b) Informações anuais e no final de cada
estágio fornecidas pelo Se rviço onde
decorreu o estágio, em folhas de avaliação
próprias. elaboradas pela Ordem dos
Médicos.

b)

3. A discussão curricular consistirá em:
a) Apreciação do curríc ulo por pelo menos

três membros do Júri;
b) Cada um dos membros do Júri disporá

para o efe ito de um máximo de quinze
minutos, dispondo o candidato de igual
tempo para a sua resposta ;
c) A duração total da prova não deverá exceder duas horas e meia.
ART IGO 18o
1. As provas teórico-práticas se rão definidas no
Regimento de cada Colégio, de aco rd o com as
seg uintes normais gerais .
2. Em princípio haverá um te ste de escolha múltipla, sa lvo JUStificação devidamente funda mentada do Colég io, a submete r a decisão do
Conselho Nacional Executivo:
a) Prova elaborada dentro dos princípios de

escolha múltipla constituída por duzentas
perguntas, a responder em três hora s
e meia ;
b) Do total das perguntas, pelo menos 25%
deverão incídir sobre ciências básicas aplica da s à espec ialidad e; .
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c)

d)
e)

f)

rogatório sumário sobre problemas práticos bem definido s característicos da
especial id ade;
Os problema s .a ava liar va ri arão em t ipo
e predominância consoante a especial id ade
e poderão ser constituídos por:
- Observação de doentes, quer directamente, quer por meios iconográfi cos;
- Apreciação de métodos semiológicos
especiais, nomeadamente endoscopias
e registos gráficos;
- Apreciação de métodos complementares de diagnóstico;
- Apreciação de preparações microscó picas;
O número de prob lemas não deverá ser
menor do que seis nem maior do que dez;
Cada conjunto de problema s será sorteado
entre os ca ndidatos;
O candidato não poderá ser interrogado
por mai s de dois membros do Júri em cada
prob lema;
A duração total da prova não poderá ser
infer ior a uma hora nem exceder hora e
meia, não deve ndo a apreciação de cada
prob lema demorar mais do que quinze
minutos.

4. Prova prática :
a) Nas Especia lidades Clínicas , a cada can-

didato será distribuído um doente sorteado
de um co njunto previamente escolhido;
b) O candidato observará durante hora e meia
o doente que lh e foi atribuíd o, podendo
executar as técnicas não invas ivas da
Especia li dade que 1orem adequadas e
possíveis;
Ordem dos Médicos

c) Segue-se relatório a elaborar no prazo de
hora e meia, de que conste história clínica.
exame objectivo e diagnóstico clíni co prov isó rio e a sua justificação e terminando
com a requisição esc rita dos exames complementares que julgar convenie ntes para
o diagnóstico definitivo;
d) Recebidos os exames requisitados. o candidato elaborará relatório final de que
conste: avaliação dos exames complementares. discussão do diagnóstico e
diagnóstico diferencial. proposta terapêutica e prognóstico e para o que disporá de
o período de uma hora.
Durante esse período poderá observar de
novo o doente e executar as técnicas não
invasivas da Especialidade que forem adequadas e possíveis;
e) Um destes períodos, poderá ser prolon gado por mais uma hora se o Júri assim o
en tender . antes do início das provas;
f) Este relatório final será lido perante o J úri.
decorridos que sejam não menos de doze
horas após o início da prova;
g) O relatório final se rá apreciado por não
menos de três membros do Júri, que di sporão de quinze minutos ca da um para o
efeito. disondo o candidato de igual tempo
para responder a cada membro;
h) Nas especia lid ades não clíni cas. esta prova
será substituída por execução de técnicas
próprias , nomeadamente uma autópsia,
exames radiográficos ou laboratoriais organizados em moldes paralelos com as necessárias adaptações;
i) Será designado um membro do Júri para
prestar assistência durante a execução
da prova.
5. Prova de interrogatório livre:
a) Consiste no interrogatório do candidato
por. pelo menos, três membros do Júri
sobre tema s diferentes;
b) Cada membro do Júri disporá para o efeito
de um máximo de quinze minutos, dispondo o can didato de igual tempo para
a sua re sposta;
c) A duração total da prova não deverá exceder dua s hora s e meia.
ARTIGO 19 o
1. No início de cada prova se rá sorteada entre os

candidatos a ordem de presação de provas ;
2. A ordem de prestação de provas será em princípio a descrita nos números anteriores.
podendo todavia o Júri , se assim ac har conveniente. trocar a prova de avaliação sumária
com a prática para o total ou parte dos candidatos;
Ordem dos Médicos

3. Em cada prova, cada membro do Júri classi ficará por escrito o can didato dentro da
escala de O a 20. sendo o resultado da prova
obtido pela média das classificações levada até
à décima. competindo ao Presidente mandar
lavrar acta de que constem as classi f icações
referidas ;
4. Cada prova será eliminatória. sendo eliminados os candidatos que obtenham classificação inferior a de z valores. excepto na prova
de escolha múltipla em que procederá conforme o disposto em 2 d);
5. Depois de ca da prova. será comunicado individualmente, por escrito. a cada candidato. se
foi ou não admitido à prova seguinte. Em prin cípio. os resultados das provas curriculares
e teste de escolha múltipla se rão enviados
pelo correio;
6. O resultado final será a média aritmética do
resu ltado das cinco provas expresso em termos de Suficiente ( 10 a 13). Bom ( 14 e 15 ).
Muito Bom ( 16 e 17) e Muito Bom com Distinção ( 18 a 20) compe tindo ao Presidente
mandar lavrar acta de que constem as classificações parcelares;
7. No final das provas. será comunicado indivi dualmente, por escrito. a cada ca ndidato. se
foi ou não admitido no respectivo Quadro de
Especialistas da Ordem dos Médicos;
8. Poderão ser passados certificados da classificação final obtida. em . termos de su fi ciente.
bom, muito bom ou muito bom com distin ção.
SECÇÃO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E "TRANSITÓRIAS .
ARTIGO 20° - Todos os médicos constantes do
Quadro de Especialistas à data da publicação do presente Regulamento ficam automaticamente inscritos
no respectivo Colégio.
ARTIGO 21° -O currículo, programas e tempo
de estágio serão reavaliado s, ·em princípio, de 6
em 6 anos.
ART IG O 22° - E condição prévia de admissão
ao estágio de qualquer especia lid ade, ter o candidato concluído com aproveitamento o Internato Poli clínico da Carreira Hosp italar.
ART IGO 23 ° -Os casos omissos neste Regu
lamento serão resolvidos pelo Conselho Nacional
Executivo . sob proposta da Comissão Directiva do
Colégio interessado.
ART IGO 24 ° - O presente Regulamento entra
em v1gor imediatamente.

NOTA IMPORTANTE:
Os pontos 6. e 8. do art 0 19 ° irão se r objecto de
reapreciação em futuro Plenário.
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ESPECIALISTAS
DE. MEDICINA DO TRABALHO
Por proposta da Comissão Nacional de Avaliação
Curricular para Atribuição do Título de Especialista
em Medicina do Trabalho . foram aprovados como
Especialistas pelo Conse lh o Nacional Executivo:
Adrião Pinto da Fonseca
A ltamiro Teixe ira Lopes Ferro
Álvaro Freitas Gomes Durão
Á lvaro Luís Costa de So usa Ramos
Américo Cardoso da Silva
António Abecassis de Vargas Santos Pecegueiro
António Carlos Santos
António da Costa Campos Loução
António Guilhermino Santos de Sousa
António Saturnino Subtil Roque
Armando Resende Rodrigues
Artur Costa Andrade
Artur Ernesto Moniz
Augusto Máximo Lourenço Antó nio Boffa-Molinar
Cipriano Gonçalves de Sousa
Carlos Tavares
Estela dos Remédios Freitas Durão
Evaristo Pestana Marques
Fernando Cisne iros Ferreira Horta e Costa
Fernando Manuel Bonito da Conceição
Fernando Manuel Mira Cane la
Firmino dos Santos Fernandes
Fran cisco Jaime Mesquita Queiroz Machado
Francisco Ramo s Nunes

Francisco de Sousa Lé
Henrique José Ferreira Gonçalves Lecour de Menezes
João Faria Cortesão Casimiro
João Gerardo Vieira Lisboa
João Salvador Marques Si lva Júni or
João Vasconce los Costa Leite
Jofre Pinto Fernandes
Jorge Artur Oliveira Leão
Jorge Manuel Castro Quaresma e Valadares Souto
José de Albuquerque Manso Preto Rodrigues
José Carlos Ferreira Leitão
José Carmo Leles de Go~e s Meleiro
José Manuel Caeiro da Cunha Rego
José Pereira da Cruz
José Rebelo Cardoso
José Vítor Frias dos Santos Costa
Lu ciano Artur Ferreira de Brito
Luís Maria Garcia Ribeiro
Manuel Guimarães Rocha
Maria Alba Anselmo Barros de Castro
Maria Fernanda Guimarães Sa ntos Bacelar
Maria Manuela Barbosa Ferraz de Abreu
Maria Teresa Boavida de Oliveira Barros
Mário Caninhas da Fonseca Pires
Mário Duarte Costa Silveira
Mário Humberto de Faria
Miguel Monteiro Martins de Matos
Raul Ascenção Peres Gonçalves
Ricardo Jorge Ribeiro Bravo
Rui Chambers Tasso de Sousa Rocha Leite
Vasco Artur Ferreira de Almeida

ACTIVIDADE SÓCIO-PROFISSIONAL
DA ORDEM
E SUAS VITÓRIAS

é-lhes aplicável para esse efeito o disposto na alínea a)
do n° 1 do art 0 8° do Decreto n° 674/75. de
27 de Setembro.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
DE FRANCISCO GENTIL

MEDICINA DENTÁRIA

Após entrevista do Presidente da Ordem com
a SEES.

LICENCIADOS PELA ESCOLA
DE MEDICINA DENTÁRIA

.

DESPACHO N. 0 55/ 79
1. Tendo em consideração a publicação do
Decreto-Lei n° 373/79. de 8 de Setembro. que prevê
no n ° 1 do art 0 1 ° a sua aplicação ao pessoal
médico de todas as in stituições hospitalares devem
cons iderar-se as suas disposições como extens ivas ao
pessoal médico do Instituto Portugu ês de Oncologia
de Francisco Gentil.
2. Ainda de acordo co m o di sposto no diploma
legal atrás mencionado e independentemente da
alteração ou revisão do quadro de pessoal médico
do In stituto que venha a mostrar-se convenie nte as
categorias de directo r de departamento. director de
serviço e chefe de serviço correspondem à categor-ia
de chefe de clínica.
3. Transitoriamente e enquanto não for definida
a equivalência dos actuais assistentes do In stituto
16

•
O Conselho Nacional Executivo da . Ordem
dos Médicos decidiu reconhecer e proceder ao
registo em quadro paralelo aos licenciados pela
Escola de Medicina Dentária do Pais e para efeitos do exercício dessa profissão. A esse Médicos
caberá o pagamento de uma quota idêntica àquela que
é processada para os licen ciados em Medicina pelas
Fa culdades do País e que é de 200$00 men sa is. Para
este efeito. deverão todos os licenciados pelas Escolas
de Medicina Dentária do Paí s so li citar junto da respectiva Secção Regional da Ordem dos Médicos a passagem de uma Célula Profissional. que analise a sua
capacidade para o exercício da Medicina Dentária.
e apresentação do documento comprovativo da
licenciatu ra passado pela Escola de Medicina Dentária onde fizeram a sua formação.
Os Médicos Dentistas encontrarão : na Ordem
todo o apo io logí stico de que necessitem .
Ordem dos Médicos

LIBERDADE DE PRESCRIÇÃO
O Conse lh o Nacional Executivo da Ordem dos
Médicos entende que após a licencia tura em Medi ci na
e terminado que seja o período. reconhecido como
necessário. de Medicina tute lada. deve o médico ter
total independência na prescrição dos actos médicos
e sua execução. estando apena s limitado pelo seu
Código Ético.
Como verdade essenc ial do Código Ético es te
impõe que o profissional ten ha perfeita consciência
das técnicas que utiliza e das suas vantagens ou
inconven ientes. dos se us méritos ou limitações.
Este en tendi mento, porém, não pode ser inte rpretado co mo dando a Ordem o seu ava l a que
serviços. ou co nsulta s. press upondo habilita ções
próprias possam ser dirigidos. ou efe ctu ados. por
médicos não espec iali za dos no s correspondentes
ramos da Medicina.
A utilização. por organis mos ofi ciai s ou privados.
de méd icos nã o especializados para exercerem actos
de Medicina que exijam preparação especia l só poderá
ser aceite a título precário e na ausência de ca ndi datos devidamente titulados. devendo. no entan to.
em qua lqu er circu nstân cia. o doente ter co nh ec imento da situa ção real em que se processa a actividade médica .

de prescrição. co nforme a sua ciê nc1a e co nsciência, pode nd o por isso receitar medica - .
mentos estrange1ros não aprovados pela
Com issãoReguladora dos Produtos Químico s
e Farmacêuticos. salvaguardan do-se. no
entan to. o facto de que tais medicamentos
não serão com participados desde que existam
simi lares preparados em Portugal.
3) No que re spei ta ao Problema das receitas
passadas pelos médicos a si próprios. recorda-se o teor do A rt. 0 72. 0 do Dec. -Lei n. 0 32 7 7 7
e em que se define constituir acto próprio da
Profissão Médica. praticar observação ou
tratamento de pessoas por qualquer método
ou processo que tenha por fim a cura de
estados mórbidos ou incómodos de saúde.
Nada se estabelece que exclua a própria
pessoa do médico de entre as pessoas a que se
refere este arttgo. A ssim. nada na lei impede
o médico de se tratar a si mesmo.

CONGRESSOS E REUNIÜES CIENTÍFI CAS

IV CONGRESSO PORTUGUÊS
DE CARDIOLOGIA
PARECER CNE
1) A receita permanente, ju sti fi ca reservas. na

medida em que na prática corresponde à ,interrupção prolongada e habitual da atenção
médica. atenção que deve ser regu lar. periódica e constantemen te adaptada ao evoluir
de uma dada situação clínica. De um modo
gera l é dispor que o doente toma de ste modo
uma iniciativa exclusiva e autónoma. na
tomada de medicamentos e por isso. tal prá tica porque envolve riscos sé r ios para o
doente. deve ser reprovada.
Poderá haver situações que exijam tra tamento prolongado e habitual. mas compatível com uma longa periodicidade de exa mes clínicos regulares . Em tais ci rcunstân cias.
deve recomendar-se a prescrição da quantidade de medicamentos calcu lada pelo período
de tempo que haja de medicar até à consu lta
segu inte. sa lvo uma declaração que envolva
uma programação expressa pelo médico.
e que não deve ultrapas sa r um período de
6 meses.
2) Receitas contendo medicamentos Estrangeiros :
Assumindo os princípios da Éti ca Profissiona l.
os médicos reclamam e defendem a liberdade
Ordem dos Médicos

Coimbra -

27-30 de Abril -

1980

So b o patrocí nio da Sociedade de Cardiologia
a cuja direcção preside o Prol . Car los Ribei r o. vai
rea li za r -se em Coimbra. de 27 a 30 de Abril. o IV Co ngresso Português de Cardiologia.
A respectiva com issão o rgani zad ora tem como
Presidente o Prol . M. Ram os Lo pes e como Sec retário s os Drs. A. J . Chorão de Aguiar . G. Uba ch Ferrã o
e Luí s A. Providên ci a. No programa científ ico estã o
inc luída s 6 Mesas-Redonda s c uj os títulos e moderadores seg uidamente se indicam :
ASPECTOS DIAGNÓSTICO S DA ANG IN A DO
PEITO (Prol. Sa les Luís). CA RDIOLO GIA PREVEN TI VA (Prol Ferand o de Pádua). CORAÇÃO PULMONAR CRÓNI CO (Prol Robal o Cordei ro). PROBLEMAS
DE CARD IOLOGI A PEDIÁTRI CA (Prota Ferna nd a
Sa mpai o). QU A NDO OPERAR AS CA RDIOPATIA S
VA LV ULARES (Prof. Sa lomão S. A mran) e REGISTO
CON TÍNUO AMBULATÓR IO DO E. C G. (método de
Holter). APLICAÇÜES E UTILIDADE PR ÁT ICA (Prol
Ce rquei ra Gomes).
Haverá ainda uma M esa -redonda de Pr ofissionais
de Enfe rm agem e técnicos de Card iologia.
Secretariado: Colaboraç~o da Merck Sharp e Dohm .
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uma aparênc ia de humanitari smo que os médicos
de algum modo dela s participem, para o que se afirma
se r a protecção dos interesses dos ati ngidos.
A Associação Médica Mundial repudia tal
texto e reafirma, como já o fez na chamada Declaração de Tóquio, que em nenhumas circunstâncias os Médicos poderão apoiar, perdoar, participar ou de alguma maneira associar-se a tais
práticas.
A aceitação de outra atitude seria abrir as
portas a subtis ou mesmo evidentes formas de
tortura ou outros tratamentos ou punições,
cruéis, degradantes ou desumanas, e que eventualmente tenham cobertura legal em qualquer país.
Em nenhum caso se poderá aceitar que a
Sociedade tente desculpar-se perante a sua
própria consciência pela transferência das suas
próprias responsabilidades para os ombros da
Profissão Médica.
Os Médicos não aceitarão pois restrições
políticas aos seus códigos e consideram ser seu
dever alertar a opinião pública e os Governos
pa ra o perigo e grave erro que seria a aceitação do
documento proposto pela OMS e que se co nsidera
co lidir com Direitos Humanos Básicos.
Esta Ordem do s Médi cos so lic ita poi s a V. Exa.
que alerte urgentem en te a Represe nta ção Portugu esa
nas Na ções Unida s quanto a este assunto e para a
justiça da posição que os Médicos ass umiram .
Com os melhores cumprimentos.

,

Etica Médica
Protecção contra a tortura e outras formas
de tratamento ou punição, cruéis, desumanas
ou degradantes.
A POSIÇÃO DOS MÉDICOS
FACE À TORTURA
A DECLARAÇÃO DE TÓQUIO
Exma . Senhora
Primeira-M ini stro
Enga Maria de Lurd es Pintasilgo
Palácio de S. Bento
2 de Outubro de 1979
A Assembleia Méd ica Mundial reunida em Cara cas tomou co nhecimento de que foi entregue pela
Organização Mundial de Saúde à Comissão de Direitos
Humanos das Nações Unidas (Dr . Theo Van Boden
- 3a Comi ssão da s N .. U.) para ulterior submi ssão
ao Plenár io. o Documento CIO MS/ H E/P2 re speitante
a ((Princípios de Ética Médica relativos ao Pessoal de Saúde na protecção das pessoas contra
a tortura e outras formas de tratamento ou
punição, cruéis, desumanas ou degradantes.
Nesse documento aceita-se que, dentro dos
limites da legis lação local e de acordo com as cha mada s «Regras mínimas para tratamento de pri sioneiros». que tal possa ter lugar e defin e-se ainda. sob

c.c. P R./ PAR / Partidos
Políticos/ MAS. / S.E.S/
/ M J / M E I C.

Novos Conselhos Nacionais
da Ordem dos Médicos
CONSELHO NACIONAL DE EXERCÍCIO TÉCNICO DA MEDICINA:
Co rd enador -

Dr. Lu ciano Reis
Dr . A lbano Simões Melo
Dr . José da Silva Granate
Dr . José Poole da Costa
Dr . Luí s Barroco
Dr. Adalberto Paul o Mendo

CONSELHO NACIONAL DE EXERCÍCIO DE MEDICINA POR CONTA DE OUTRÉM:
Coordenador -

18

Dr . Aurélio Jorg e da Silva Ma cedo e Cunha
Dr. António Lourenço de Oliveira
Dr . Frederico Tei xei ra
Dr. Abélio Almeida Hen r iqu es
Dr . Ferraz de Abreu

Ordem dos Médicos

Resposta da Ordem
a perguntas feitas por Colegas
Por motivo facilmente compreensivo não se identificam os colegas que escrevem cartas para esta secção

MÉDICOS DE HOSPITAIS CONCELHIOS
Muito lh e agradeço a sua carta de 8/11/79 e
respe itante à sua situação como Cirurgião do Hospital Concelhio e em que me é referida também a
situa ção de todos os Colegas em id êntica s situa ções.
Como sabe, o Estatuto do Médico nas notas que se
seg uem à tabe la de remun era ções, indica na alínea b)
que os médicos que prestam se rviço em regime de
tempo co mpleto nos Ho spitai s Concelhios e que perten ceram às Ca rreiras Médicas e nelas tenh am alca nçado o grau que co rre spond e às remunera ções superiores à letra F. serão remunerados com a letra
cor re spo nd ente à do grau mai s eleva do por eles
ating id o nessa carreira.
Verifico na sua ca rta que efecti va mente o Co lega .
apesar de ter atingido as con di ções de acesso ao lu gar
efectivo da Carreira correspondente a Especia lista.
nunca chegou a exe rcer tal função. pelo que não pode
co nsidera r-se direetamente ao abrigo desta alínea b)
e terá que continuar a se r rem un erado pela letra F,
grau correspondente ao s Hospitai s Concelhios. já qu e
nunca exerceu o cargo de Especia li sta Hosp italar .
É evid ent e que tem direito às diuturnidades. o que o
compe nsa parcia lmente pelos anos de formatura .

MUDANÇA DE SEXO
Na sequênc ia da sua carta dirigida ao Conse lh o
Nacional Exec utivo da Ordem quanto à possibi lidad e
de mudan ça de sexo pretendida por um dos seus
doentes, junto se envia o parecer do Con se lho
Na cio nal de Deontologia Médica:
<< Em fa ce dos eleme ntos fornecidos pelo
Co lega e da opinião do Consultor Jurídico da
Secção Reg ional do Sul, somos de parecer que
à luz da s norma s deontológ icas em vigor a pret endida operação é ilícita .»

NOVOS CERTIFICADOS DE ÓBITO
A s informações; sob re óbitos , sua distribuição por
zona s geográficas. idad es. profissões. ca usas de
morte. etc., constitue m uma fonte preciosa de dados
que se utili za há mu ito s anos para co nheci mento da
situa ção de sa úde, planeamento e programação de
acti vidad es, co ntrolo e ava lia ção das mesma s. et c.
Embora os dad os so bre morbilidade possam dar
uma informação mais co rre cta sobre a situa ção de
Ordem dos Médicos

saúde, a sua obtenção oferece difi culdade s bem
con hec ida s, e · é difícil manter um sistema de informação que, de forma co ntínua e permanente, f orneça
dados sob re a morbilidade de um.a população.
Os ób itos, e so bretudo as ca usas de morte, co ntinuam a ter uma importância primordial em qua lquer
siste ma de inform ação de saúde.
As estatísticas de causas de morte. são baseadas
em dados co lhid os nos ce rtif icados médi cos de causas
de morte. da responsabilidade exclusiva do médico.
Do co rr ec t o pree nc him ento destes cer t ifi cados,
depende a possibi lidade de se obterem boas estatísticas de mortalidade.
As 00 horas do dia 1 de Jan eiro de 1980 entram
em vigo r dois certi fi cados de óbito, um para in divíduo s fa lecidos com idade igu al o u superior a 7 d ia s.
e outro para feto -mo rtos e crian ças falecidas com
idade inferior a 7 dias.
Nessa me sma ,d ata . começa a funcionar um sistema central de cod ifica ção de ca usas de morte, que
vai permitir melhorar ext ra o rdinariam ente as estatísticas de morta li dade, uma vez qu e va i se r utili zada.
para codi fi cação. a li sta detalhada a 4 alga ri smos,
e não a li sta abreviada de 150 rubri cas, co mo até
aq ui . Por outro lado, o médico fica desobrigado da
ingrata tarefa de cod ificar as ca usas de morte e tem
apenas que se preocupar com o ·diagnóstico e com a
ca deia de acontecimentos ou estad os mórbid os que
levaram à morte. Esta informação, que só pode ser
fornecida pelo médico, é primordial e só ela pode
permitir que se aprove ite ao máximo o sistema de
codi fi cação pela li sta detalhada, e que se obtenham
estatí sticas de causa de morte de boa qua lidade.
Pelo grupo enca rrega do de planear, coordenar
e impleme ntar a acti vidad e necessá ri a à en trada em
vigor da CID 9 (Classificação Inter na ciona l de
Doe nças. 9a Revisão) em Portugal. f oi elabo rad o um
pequeno trabalho, baseado em duas publicações :

«Certificacion de la Causa de Defuncion».
da Oficina Panamericana de Salud .
«0 Atestado de Óbito». Prof. Doutor Ru y
Laurenti , Uni ve r sidad e de S. Paul o.
que vai breve mente ser distribuíd o pela Direcção-Gera l de Saúde, a todos os médicos e com o qual se
es pera pod er co ntribuir para um melho r esc larec imento sobre a manei ra de preencher um certi f icado
médico de ca usa de morte.
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IV Congresso Nacional de Medicina

LISBOA, 7 a 12 de Setembro de 1980
(Feira Inter naciona l de Li sboa- FI L)

Organizado pela ORDEM DOS MÉDICOS
com a co laboração de

Faculdades de Medicina
Hospitais
Instituições Médicas
Sociedades Médicas

CARO COLEGA
Muito cord ialm ente o vimos convidar a participar
neste Congresso - o de todos os médicos portugueses - que a Ordem dos Médicos está convicta
poderá vir a se r, de 2 em 2 anos, uma real manifestação da nossa cu ltura médica e da no ssa vontade
co lectiva. se todos, médicos e Instituições Médicas,
em congregação de esforços, quisermos e sou bermos
integrar, profissional · e cientificamente. as diferentes
ciênc ia s méd icas num todo interdi sc iplinar .
Tudo está a se r programado para reunir o maior
número pos síve l de médicos e proporcionar-lhes o
inais íntimo convívio e o mais proveitoso, no âmbito
profi ss ional e científico.

Agência Oficial do Congresso- Alojamento.
excursões e outro s serviços. Agência Abreu:

Porto - Av. dos Aliados. 207 - Tel. 3 1 79 21
Li sboa - Av. da Liberdade, 160 - Tel. 37 13 41
Coimbra- R. da Sota, 2 - Tels. 27011-27012
Faro -Av. da República, 124-Tels. 25035-2 5036
Funchal - R. Gorgulho. 1
Tels. 3 1077-3 1078-33866

Banco Oficial do Congresso
Secretariado

Banco Português do Atlântico

Sede Nacional da Ordem dos Médicos
Dt 0 - Telef. 36 7 1 38
Av. da Liberdade. 65-1
1298 Li sboa Codex- PORTUGAL

°

Inscrição

Congressistas médicos
Estudantes
Acompanhantes

Até
15-7- 1980

Depois de
15-7-1980

3000$00
2500$00
1250$00

4000$00
3500$00
1750$00

(inclui programa cien tífi co e parte do programa social
e respectiva documentação; para os acompanhantes.
programa socia l) .
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Serviços de Apoio (na área do Congresso)
1.
2.
3.
4.
5.

Correios
Telefone
Banco
Agência do Congresso
Re sta urante - Almoços de trabalho. A fun ciona r da s 13.30 às 15 h., por turnos e por
sen ha s (a reservar).
6. Cafetaria -A funcionar nos intervalos da s
sessões, da manhã e da tarde.
7. Posto de Socorros
8. Gabinete de Informação : Para os represen tantes, devidamente crede nciado s, dos Órgãos
de Informação. nacionais e estrangeiro s.
Ordem dos Médicos

PROGRAMA CIENTÍFICO

Temas:
1-

c

Diferentes Especialidades das Ciências Clí- .
nicas Médicas.
2 - Diferentes Especialidades das Ciências Clíni cas Cirúrgicas.
3 - Ciências Médicas Básicas e Co mpl ementares.
4 - Medicina Tropical.
5 - Saúde Pública . Medicina Sanitária.
6 - Medicina Preven ti va. Saúde Escolar. Medi cina do Trabalho . Medicina Desportiva.
7 - Medicina Social e Comunitária.
8 - Investigação.
9 - Éti ca. Deo ntologia. Direito Médico . Medi cina Lega l.
1O - Política de Saúde SNS . Legi slação e Administração. Segurança Social.
11 - Educação Médica. En sino Médico.
12 - Prática Pro fi ssiona l Médica. Exercício
Técnico.
13 - História da Medicina.
14 - Associativismo e Sin dica lismo Médico.
15 - Novas Terapêuticas .
16 - Técn icas de divulgação médica (a nível do
público e pelos meio s de informaçã o).

Sessões:
As sessões científicas terão lugar. de manhã
(9 h- 11 h e 11 .30 - 13.30) e de tarde ( 15 h- 17 h e
17.30- 19.30). em 8 sa la s a fun cionar, simultaneamente, co m sistema de projecção de diapositivos
e de filmes e de epideoscopia e gravação. Circuito
interno de video tape.
As sessões cientí fi cas são de tipo segu inte :
Solene de Aber tu ra (7-8-80 às 15 h) e Solene
de Encerramento ( 12-9-80 às 17 .30 h).
- Plenárias: temas médicos gerais de grande
interesse ou multidisciplinares. Conferências
por prelectores expressamente convidados
(30-45 m, ca da)
- Mesas Redondas : temas de es pecia lidad e ou
co m ca rá cter interdi sc iplinar e na perspectiva
do seu interesse para a ge neralid ade dos
médicos . Cada sessão. co m a duração de 2 h.
terá duas partes, cada uma com 4 comuni cações (de 10m cada) e discussão desta s
até 15m . A síntese das comunicações aprese ntada s e respectiva discussão. será feita por
um coordenador ( 1Om).
-Co municações Livres : com esquema de fun cio namento idêntico ao da s Mesas Redondas.
-

Ordem dos Médicos

Filmes
Em sa la própria , a fun cionar permanentemente.
co m horá rio igual ao da s sessões científi cas.

Cursos Intensivos de Pós-Graduado
De inscrição suplementar e limitad a, co m preferência para os médico s dos meios rurais . Regi sto de
prese nça e diploma , a todos os inscritos que desejem
sujeitar-se a prova de avaliação (teste rápido) e obtenham aprovei tam ento.
A funcionar. da s 2 1 h às 24 h, todo s os dia s
(até 7 sa la s)

Trabalhos Científicos

Cada congressista apenas poderá , em princípio.
apresenta r uma comunicação podendo. porém , figurar
como co-autor em várias.
Se mpre que possível. os trabalhos oriundos de
In stitui ções M éd icas devem ter prévio parecer favo ráve l destas.
As comu nica ções podem inc luir diapositivos
(35 X 24 mm ou 35 X 35 mm , em 50 X 50 mm ,
devidamente marcados e numerados) ou um filme
( 16 mm ou 8 mm supe r) . desde que incluídos no
tempo regulamentar da expos ição (1Om ou 30-40 m,
seg undo os casos).
- Resumos: devem ser da ctilografados, de preferência em máquina eléctrica, a tinta preta. com fita
de ca rvão, a um espaço, em folha padron izada (enviada
pelo Secretariado) , até um má ximo de 200 palavra s
e contendo: título, autor(es). e neste caso. em prime iro lugar o que apresenta a co municação; in sti tuição onde foi feito ou a que pertence o(s) autor(es)
e loca lidade . Deve em seg uida , relatar sucintamente
o conteú do do trabalho e suas conclusões por forma
a permitir uma selecção que even tualmente se im ponha
efectuar.
Entregue ou enviado em duplicado, à Comissão
Cie ntífica do Congre sso. até 15 de Julho de 1980.
- Textos completos: deve ndo incluir. se os tiver.
su btítulos, gravuras. desenhos e gráficos, desde que
muito nítidos e de legenda explícita, co m bibliografia
seg undo index medicus (autor . ape lido e nome; título ,
pub licação ou edito r. Vol . e (ou) n°, página e ano )
e res umos, curtos e exp líc itos. em português. inglês
e(o u) francês.
Entregues ou enviad os, em duplicado, à Comissão
de Publi cações. até à data da sua apresentação no
Co ngresso.
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Programa Social
Em elaboração.
Projecta-se:
-

Banquete de encerramento (com inscrição
suplementar).
- Passeio fluvial no Tejo com almoço ( 10/9/80) .
- Visitas programadas da cidade (locais.
museus. monumentos).
- · Lisboa nocturna.
-Concerto.
- Sarau de arte.
- Excursões (durante e após o Congresso).
(Programa definitivo. no 2° programa).

Reuniões Médicas
Estão previstas reuniões. no Aud itorium da FI L de:
1. Convenção Médica Portuguesa: Reun ião
de Representantes da O. M. com De legados
designados pelas Sociedades Méd icas. Faculdades. Hospitais e todas as outras Instituições
Médicas. Definir plano articu lado das actividades profissionais. científicas e de ensino das
diferentes Instituições Médicas Portuguesas.
2. Plenário dos Conselhos Regionais da
Ordem dos Médicos - Assembleia
Médica Nacional.
3. Assembleias das Sociedades Médicas Portuguesas (eve ntualmente).

ou planificada das Instituições Médicos (Faculdades. Hospitais. Serviços. Centros. etc.)
ou dos médicos. individualmente.
B - Feira do Livro Médico: publicações periódicas ou não. de autor português. actuais ou
antigas. com va lor bibliográfico médico.
Amostra (e eventual aquisição ) de bib liografia médica recente dos Estados Unidos.
Grã-Bretanha. França. Espanha e Brasil.
C - A Medicina Portuguesa através dos
Tempos: retrospectiva médica. por
documentos. iconografia. quadros murais.
fotografias. etc.
D - O Médico na Sociedade Portuguesa:
o médico como escritor. artista, soció logo,
diplomata. político e a sua acção na sociedade portuguesa (documentação bib liográfica. iconográfica e artística).
E - A Medicina Portuguesa como Tema: em
filate lia. medalhística, numismática. artes
plásticas. literatura. etc.
F- Meios Técnicos e Terapêuticos (Exposi- ·
ção Comercial): Em stands: Mobiliário e
equipamento médico hospitalar. material
cirúrgico. próteses (dentária. auditiva. óptica.
ortopédica. etc.) e ortóteses. produtos químico-farmacêuticos. soros, vac inas. produtos dietéticos, reagentes e agentes de
diagnóstico. dermocosmética. artigos de
higiene. águas minero-medicinais, etc.
As exposições B. C. D e E serão abertas ao público
nos dias 7 (de manhã) e 13 (todo o dia).

Prémio Nacional de Medicina

Medalha e Selo comemorativos do Congresso

Instituído pe la Ordem dos Médicos. no valor de
50 OOOSOO. a atribuir pe la primeira vez. ao melhor
trabalho científico apresentado ao Congresso.

A Comissão Executiva propõe-se mandar cunhar
meda lha de bronze (emissão numerada e limitada)
e solicitar à Administração ~os CTT a emissão de
se lo(s) e de carimbo especial. a nível nacional. para os
dias do Congresso .

Dispensa de Serviço - Será solicitada aos respectivos Ministérios. em tempo.
Diploma - A atribuir aos participantes activos.
Certificado de presença - Será passado.
quando requerido.

Exposições (Filmédica)
A -
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Científica: diapositivos. fotografia. posters.
gráficos. etc .. sobre actividade desenvolvida

NOTA: o 2. 0 programa será enviado no fim
2. 0 trimestre de 1980, aos que até 31
Maio _de 1980 tenham remetido
Secretariado o Boletim Provisório
Inscrição e formalizado esta.

do
de
ao
de

Ordem dos Médicos

Pedidos de colaboração

MEDALHÍSTICA- NUMISMÁTICA-FILATELIA

c

Está o Conselho Nacional Executivo interessado
em criar na Ordem dos Médicos. um museu de medalhística e numismática ligado à Medicina. bem assim
como um museu de filatelia igualmente da mesma
índole . Pede-se pois a todos os organizadores de
Congressos ou co leccionadores de medalhas ou selos.
que ofereçam à Ordem aquilo de que possam dispor
para valorização do Património Cultural de todos .

•
AOS MÉDICOS ESCRITORES
E ARTISTAS PLÁSTICOS
A Ordem solicita aos médicos escritores que
ofereçam para as suas Bibliotecas 4 exemplares dos
livros que têm publicado . sendo um para a Biblioteca
Centra l e outro para cada uma das três Secções
Regionais.
E igualmente aos médicos artistas plásticos se
solicita que ofereçam à Ordem para decoração das
sedes. quadros ou esculturas ou outros elementos de
decoração de que entendam dispor .
A Ordem tem o maior interesse em enriquecer
o seu património cultural mas exclusivamente com
obras realizadas por médicos .

•
CALENDÁRIO CIENTÍFICO NACIONAL
Mais uma vez se solicita a todos e nomeadamente
àqueles que ocupam cargos directivos nos Colégios
ou nas Sociedades Médicas Nacionais. que comuniquem à Ordem todas as novas reuniões científicas
projectadas. para que a Ordem em devido tempo
possa circular essas informações a todos os médicos
e a que, por outro lado se possa tentar evitar a existência de sobreposições no que respeita a datas. sobretudo em Especialidades de interesses comuns . Interessa essa informação. não só na fase de implemen tação concreta mas igualmente na fase de anteprojecto .
A Ordem pretende actuar como elemento coordenador
Ordem dos Médicos

geral e por isso solicita a todos que lhe enviem aquelas
informações. porque na fase de anteprojecto. certamente
ainda será possível fazer ajustes entre os Colégios.
Serviços Universitários ou Hospitalares. Sociedades
ou Grupos, que estejam em sobreposição . Isso terá a
vantagem de uma programação mais fácil da activi dade científica de cada médico. facilitará os contactos
a nível Internacional . sobretudo com os Países de
expressão Portuguesa. e com a vizinha Espanha e
cremos será de benefício para todos. A Ordem esta belecerá assim. trimestralmente. um calendário de
actividades científicas nacionais. no que respeita aos
anteprojectos que são apresentados. sem qualquer
compromisso formal , a sua divulgação será feita no
número mensal da Revista.
Pedimos pois. o maior interesse no cumprimento
exacto desta solicitação que consideramos de maior
importância para a acção da Ordem, prevista na alínea e) do n° 1 do art 0 28° .

•
BIBLIOTECA DA ORDEM DOS MÉDICOS
Tem o Conselho Nacional Executivo que fazer
uma reestruturação global na biblioteca da Ordem dos
Médicos. de forma a torná -la realmente útil a todos os
Colegas. não só como centro de leitura mas também
como centro de referência bibliográfica e muito especialmente no que respeita à promoção científica Nacional. Solicita-se pois a todos os Colegas que não deixem
de enviar à Biblioteca da Ordem dos Médicos. 4 sepa ratas de todos os seus trabalhos científicos . e bem
assim aos Directores das publicações médicas periódicas. sendo uma para a biblioteca Central e outra
para cada uma das Secções Regionais. de acordo com
as alíneas a) e b) do n° 1 do art 0 28°.

QUOTIZAÇÕES
O CNE da Ordem dos Médicos. na sua reunião no
Porto, em 1/12/79, decidiu que. de futuro, os médicos
com mais de 70 anos de idade pagarão quotas iguais
às dos Policlínicos um e dois, desde que o solicitem.
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Da justa luta dos Médicos ...

COMISSÃO PARA O ESTUDO DO IMPOSTO
PROFISSIONAL (1979)

Relatório enviado às entidades oficiais
Dr. António Gentil Martins
Dr. Francisco Gentil Martins
Dr. Carlos da Silva Torres
Senhor Mini stro da s Finança s
Exce lênc ia :Desde há doi s anos tem a Ordem dos Médicos
enviado várias exposições ao Mini stério da s Fin anças
no se ntido de se r revista a leg islação referente ao
Imposto Profissional.
Lamentamos que os antecessores de Vossa Excelência lh es não tenham dado a merecida re sposta.
Vimo s pois. por este meio. mai s uma vez, expor
os problemas que têm preocupado a cla sse que repre se ntamos, esperando que desta vez o problema tenha
uma justa e quanto possíve l rápida solução .
Estamos à disposição de Vo ssa Exce lên cia, o u
de em quem delegar. para pessoalmente di sc utir este
problema nos se us múltiplos aspectos que, re sumidamente. descreveremos em seguida.
Não desconhece a Ordem dos Médi cos a
gravidade da si tuação eco nóm ica que o País atra vessa . Esta situação exige medida s urgentes que.
devendo ser ju stas. não podem deixar de ser realista s.
Co locar as profi ssões dita s liberai s em co nd ições de nítido desfa vor fac e. por exemp lo. às soc iedade. às quais se permitem todo s os «desco nto s».
referentes a despesas fe itas no exercíc io da respe ctiva actividade. não é, sequer. socialmente ju sto e tem
levado vár ios m édicos a enveredar por esse sistema ,
o que também não é ju sto em rela ção aos restantes
co legas.
Não pretendem os médicos fugir ao pagamento
de impo stos ou defraudar a fazenda pública ; preten dem sim pagar imposto pelo qu e efectivamente recebem , desco ntando tudo aquilo que ga stam na sua
valori zação profi ss ional (qu e deste modo se ria estimulada), bem como de toda s as despesas directa mente re sultantes do exercício da sua acti vidade .
Ordem dos Médicos

Na s actuais cond ições. a elim inação do «Direito
Penal Tributário». do benefício da suspen são de pena.
parece pelo menos, in ju stificad a v io lên cia. Sobretud o
se tal pena de multa ou prisão poder resu ltar de, por
descuido. não se ter passado um simp les recibo a um
doente, do extra vio invo luntário de um talonário de
recibos (involuntariedade que não vemos possa ser
co mprovada pelo Médico). etc .
Entende esta Ordem dos Médicos que não é justo
ou seq uer soc ialm ente útil tributar os rendim en to s do
trabalho aos mesmos níveis que os rendim entos do
capi tal ou de pura propriedade. Se se co mpree nd e a
alta progressividade destes últimos. já o mesmo se não
acei ta para os prim eiros. pe la sua acção des mobiliza dora sobre as forças trabalhad oras e empreendedoras. ne ste caso os médico s. exercendo a sua profissão em regime de clínica livre.
Um profissiona l co mpete nte qu e, através de
labor intenso, aufira já um rendimento significativo,
transmitido por aquilo que co nseg uiu acumular. na
espera nça de garantir uma seguran ça socia l futura
(que de outro modo estava vedada aos médicos).
ver-se-á desmotivado de continuar a trabalhar , se o
rend im ento do se u trabalho profi ssiona l lhe co meça a
se r qua se totalm en te absorvido pelos impostos criados
através da actual legis lação.
A so lução só poderá esta r na maior tributação
aos rendimentos nã o produtivos e na protecção aos
rendimentos do trabalho , cuja progressividade não
deve ultrapassar um má xi mo razoável, ass im se mantend o o incentivo económico a que infeli zm ente, mas
em realidade. todo o se r humano é se nsível.
Independentemente de conce itos puram ente
ideológ icos importa ser reali sta e co nsid erar que, ao
limitar dra sticamente os ganhos do s M édicos e ao
aumen tar as suas obrigações e despesas, isso resu lta
em co nsequên cia s gravosas, sob retud o para os próprios doentes. Estando as es tr uturas hospitalares e
assistenciai s do País perfeitamente incapa zes de assegurar uma cobertura efe ctiva dos doentes, tem sido
a clínica priva da , ali ás. reconhe cida pela Constituição.
que te m assegurado cerca de 50 % dessa cobe rtur a.
Se devido à actual leg isla ção tributária. esses 50 %
sofre rem drástica redu ção, quem será mai s preju dicado? Os médi cos ou os doentes? É a esta pergunta
que é necessário responder.
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Vejamos algumas consequênc ia s já em grande
parte ve rifi cadas re sultantes do actual Código do
Imposto Profissio nal :
1. Limitação drástica das horas sup lementares
de trabalho médico, que tantas vezes atingia
12 e mais hora s de traba lho diário, co m
limita ção frequ ente e acentuada do número
de cons ultas .
2. Despedimento vo lun tário de grande número
de médicos de fá bricas, em presas, orga nismos estatais, etc.
3. Encerramento definiti vo de muitos co nsultór ios.
4. Cessação da actividade de um dos côn ju ges,
em casais de médicos.
5. A largame nto dos períodos de férias, com ou
mes mo sem substitui ção dos m éd icos, no
âmbito da clíni ca privada e que em muitos
casos ating iu já neste ano, dois e mesmo
mais mees.
6. Emigração de médicos relativamente sign ifi cativa, não tanto pelo se u número mas
sobretudo pe la sua maior diferenciação
técnica, já que são est es os mais atingidos
e os que maiores possibilidades de êxito têm
nos países para onde em igrem .
7. Diminuição sig nificativa do desejo de promoção entre os médicos que, se ndo huma nos, estão suj eitos às mesmas influ ências,
não apenas espir ituais mas também eco nómicas.
8. Des intere sse pela abe rtura de novos consultório s e Clínicas, cuja uti lidade supleti va num
Serviço Nacional de Saúde, não pode nem
deve ser esquec ida , já que estas últimas
representam actualmente cerca de 1I 4 das
camas hospitalares do País e ce rca de 50 %
da actividade operatória (maior rentabi lidade) .
9. Desmobilização parti cu larm ente nítida entre
aqueles profissionais de saúde co m maiores
despesas de investimento, como sejam analistas e radiologistas, que terão cada vez mai s
razões ou mes mo imposs ibilidad e de o fazer.
1O. Encerramento da ma ioria dos laboratórios
e co nsultórios de radiologia, pelo menos ao
sábado .
11. Prob lema que, por caricato não deixa de ser
real, de nã o poden do um casa l de médicos
dispensar os ganhos de ambos, já se cons iderar a possibilidade de se divo rciarem
«tecnicamente» a fim de evitar o somató ri o
dos proventos, para efei tos de Imposto
Co mpl ementar .
E muitos mai s exemp los poderiam ser dados.
Estes devem no entanto bastar para que se compreenda a gra v idade e importância duma tributação
em parte irrealista e mesmo injusta.
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Como se poderá co ncordar co m a forma de
determinação da matéria co lectável referida no
número doi s do Artigo 10° do Código de imposto
profissional referente a «o utra s despesas indispen sáve is à formação do ren dimento, incluída s verbas
para a reintegração da s instalações»? Com efeito,
admitir apenas uma perce ntagem fi xa, se pode eventualmente benefic iar algun s profiss iona is, va i certamente prejudica r sobretudo aqueles que, na sua
vontade de progresso e aperfeiçQamento mai s tentam
melhorar as sua s in sta la ções, moderni zar a sua aparelhagem , actualizar as sua s técnicas. Incluir na mesma
perc entagem f ixa os factores de va lor ização prof issiona l (livro s, rev ista s, participação em reuniões e
cong re ssos, etc.) irá prejudicar so bretudo aqueles
que mais e melhor pretendem trabalhar .
É evidente que a não permissão de descontos
legítimos e ju sto s co nd icio na de imediato uma ten tação de man o bra e ilegalidad e fi sca l que co mpen se
essa mesma injustiça, o que por outro lado co loca
o profissional numa situ ação irregular e perigosa sob
o ponto de vista penal. Acred itamos que a ninguém
possa interessa r ta l situação .
Já se terá pen sa do qu e um clínico geral pode
fazer mai s de 100 km por dia nas sua s visi ta s domi ci liária s? Se declarar co mo deve a totalidad e do se u
rendimento, ficará prejudi cado em mai s de 300$00
diário s (ga so lina), se m co ntar co m a desva lorização
do carro, seg uro s, impostos, repara ções, etc. Será
isso ju sto ou admissível?
Cabe · ainda refe rir como co mpleta mente inaceitável que o § 3° do Art. 0 1O do Decreto-Lei 312/76,
confira ao Chefe de Repartição de Finan ças a determinação dos limites tido s co mo ra zoáve is para efe ito s
de encargos dedutíveis. Pensa mos que tal facto é
nitidamente in co nstitu cional por não garantir igual dade de direitos e de tratamento para tod os os cida dãos (artigo 13 ° da Co nstitui çã o de 1975 ) já que
co ndic iona os encargos ded utívei s ao cr itér io que
se tem revelado disse melh ante, dos vá ri os chefe s de
reparti ção de fin anças.
A congregação de todos estes factos está motiva nd o entre os méd icos uma grave perturbação
e apreensão, de que esta Ord em participa, so lidária
como se mpre está com todos os que nela depositaram a sua con fian ça, quando lhes assiste razão
e são injustamente afectados na sequência da sua
actividade profiss ion al.
Pen sa mos que algumas so luções pod erão obviar
à extrema gravidade destes problemas, uma vez que
a «c lín ica sobrante» de uma actividade privada «não
exercida», não pode certamente nem a curto nem
a méd io prazo ser absorvida pelos serviços estatais
de saú de (h ospi ta l, previdência, etc.), isto mesmo se m
entrar em linha de conta co m os méritos e ju stiça
das so lu ções propostas.
Assim , considera-se indispensáve l seja urgen temente promulgado um novo Dipl oma lega l mas
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qu e tenha a co labora çã o do Organi smo represe ntativo do s Médi cos. a sua «Ord em», em tud o o que
a estes diga especificam ente res peito ou na quil o q ue
para os me smos seja importante.

Pelo espírito construtivo e de colaboração que
anima esta Ordem avança desde já algumas propostas que pensa fundamentais:
1. Orientação no sentido do imposto úni co,
como aliás se indica na Constituição de 1975.
2. Introdução no direito penal tributário do
benefício da suspensão de pena.
3. Equalização das percentagens a de sc ontar
face à alínea f) do artigo 30 ° do Código do
Imposto Complementar, para o valor de 50 %.
4 . Que termine imediatamente a existência de um
«mínimo rendimento colectável ». neste
momento arbitrariamente atribuído e todos os
cá lcu los sejam apenas feitos com ba se na
«documentação oficia l». já que existe o controlo por meio dos recibos fiscais.
5 . Que se estabe leça um imposto progressivo
sobre rendimentos não produtivos mas que o
rendimento do trabalho tenha percentagem
fixa ou que pelo menos em nenhuma circunstância possa exceder 20 %. não entrando em
linha de conta no impo sto complementar, que.
nas profissões liberais deverá fundamental mente incidir sobre rendimentos não profissionais, até à adopção do imposto úni co .
6. Que sejam totalmente alterados os encargos
a considerar no apuramento da matéria
colectável e que deverão ser constituídos
por tod os aqueles que se relacionem com
elementos de valorização profissional. ou
que resultem necessariamente ou interfiram
no exercício da profissão .
Deve manter-se no entanto uma certa
percentagem fixa, a determinar de acordo
com repre sen tantes da Ordem dos Médicos,
e var iá ve l segundo as especialidades e o local
do seu exercício, pra cobrir as despesas não
documentáveis ou facilmente calculáveis.
Esta percentagem fixa variará em prin cípio de 2 a 5 %.
7. Que deixe de pertencer ao Chefe de Repartição de Finanças (conforme consta do s3 o
do n ° 3° do Art 0 10 ° do Código do
Impo sto Profissional) a determinação do s
limites tidos como razoáveis nos encargo s
a deduzir e que devem por outro lado ser
inequivocamente codificado s, ficando quaisquer dúvidas que possam subsistir dependentes de aprec ia ção conjunta de uma
Com issão de que fará necessariamente parte
um Representante da Ordem dos Médicos .
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8. Os en cargos a dedu zir da matéria col ec tável
não terão po is qu alquer lim ite des de qu e
integrados dentro da codifi caçã o esta be lecida.
9 . Dentre os encargo s a codifi car e que deverão ser estabe lecidos com acordo da Ord em
do s Médico s. podem de sde já avan çar -se
2 grande s grupos : a) os re sultantes necessariamente ou que interfiram no exercíc io
da profissão (r e tirand~ -s e a noção subj ectiva
de indispensabilidade, con signada por exe mplo no citado§ 3° do n ° 3 ° do Art 0 10 °.
b) os resultado s de representação ou v a lori zação profissional do contribuinte (alínea b)
n ° 2doArt. 0 10 ° .
Nesta s alíneas a) e b) serão de sde já
tomados em con sideração os seguinte s
encargos :
a) 1 -

2-

34 -

5 -

6 -

7 8 9 -

1O 11 -

Reintegração das instalaçõe s e do
seu equipamento.
Materiais ou outras substância s uti lizávei s e consumívei s no exercício
específico da actividade profis siona I.
Desvalorização da aparelhagem.
Automóvel, in c luindo se guro s. repa rações , licenças. desvalorização, acessór ios normais (cinto de segurança ,
extintor de incêndios. alarme anti -roubo. etc.), garagem.
Despesa s de deslocação avaliadas por
quilometragem. pagas de acordo com
o montante de sub sídio de vi agem
abonado , de acordo com a percenta gem de 25 % do preço do litro de
gasolina super por cada qu il ómetro
percorrido (idêntico ao consignado na
alínea a) do n ° 3. da Base XVII da
Portaria de Regulamentação do Trabalho para empregados de escritório e
corre lativos .
Material de escritório. incluindo papel
timbrado . papel para receituário .
máquina de escrever e de fotocópia .
papel de cópia, fitas. químicos, fichei ros, arquivos. etc., gravuras. separata s.
Renda de casa. telefone. água . gás.
lu z. etc .
Ordenados pagos a fun cionários fi xos
ou eventuais.
Pagam entos a colaboradore s. médicos
ou n- médicos. mas por actos rela cionado s com o exercício profi ssional.
Seguros de respon sabilidade profi ssional (ilimitado) .
Seguros de vida e acidentes pessoai s
(ilimitado). etc .

35

b) 1 -

Livros e Revistas científ ica s, nacionais
e estrangeiros (ilimitado).
2 - Viagens de Estudo, atribuindo-se os
montantes máximos atribuíd os pelo
Estado aos se us servidores, a título de
ajudas de custo , quer no País quer no
Estrangeiro (certificado por documento
comprovativo, passaporte, etc.) acrescidas de despesas de tran sport e (ili mitado).
3 - In sc riçõ es em Congressos e reuniõe s
cientí fica s, no Paí s ou no Estrangeiro
(ilimitado).
4 - Cotiza ções para Sociedades científica s
nacionai s ou estrangeiras (ilimitado).
5 _:___ Meios audiovisuais de ensino - gra vador, video-tape, máquinas fotográ ficas, acessórios, rolos de película,
reproduções em diapositivo ou papel ,
fotocópias , máquina de filmar e filme ,
arquivos fotográficos, pagamento de
gráficos e esquemas (necessários à
realização de conferências, li ções, etc.),
(ilimitado).
6 - Despesas de Representação resultante
de acolhimento de Co lega s estran geiros, em deslocação ao nosso País ,
etc.), (ilimitado).

Pretende a Ordem dos Médicos um diálogo construtivo com o Governo para que se defina de uma
form a justa o rendimento co lectável aos Médicos,
co nscientes de que interpretam o pensar da esma gadora maioria destes profissionais. Solicita a maior
urgência na definição de uma atitude sobre este
assunto, sob pena dos graves prejuízos que podem
advir para as populações, da atitude que eventualmente os Médicos possam vir a assumir e cuja responsabi lidade não lhes cabe, porque a isso foram forçados.
Com conhecimento a
Suas Excelências :
Presidente da República
Primeiro-Ministro
Ministro dos Assuntos Soc iai s
Secretário de Estado da Saúde
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Exmo. Sr.
Ministro das Finanças
28 de Dezembro de 1979
Exmo. Sr. Ministro,
Foi esta Ordem dos Médicos alertada para o teor
do Decreto-Lei n 45 7/79 de 2 1 .de Novembro, bem
como para o teor da Portaria 602/79 da mesma data .
O nosso alarme resu lta fundamentalmente do conteúdo da alínea m), do mapa anexo à Portaria, em que
se estipula para os Liv ro s, Enciclopédias, Colecções
e Publicações e qua isquer outras obras em .fascícu los
publicados em língua estrange ira o desembolso inicial
mínimo de 100 %.
Tal medida, a se r ef ectivada no que respeita aos
livros técnicos médicos, traria grave perturbação dado
os elevadíss im os custos actuais destas obras e a capacidad e do mercado português não permitir facilmente
a publicação de edições na cio nai s, o que só acontece
a título excepcional . Resultará assim, do cumpri mento estrito do despacho, um grave prejuízo para
a cu ltura médica portuguesa e pé)ra a qualidade dos
cu idados a prestar às populações porque, segundo
informações que me foram prestadas cerca de 80 %
da s publicações médi cas são compradas em regime
de venda a prestações. A maior parte dos livros
médicos estrangeiros , custam já para cima dos
5000$00, sendo freque nte que ultrapassem os
1O 000$00 sobretudo quando se trata de Tratados
ou Enciclopédias. Conhecidos que são de V. Exas. os
actuais ordenados dos médicos, fácil será compree nder quanto é difícil que dispendam tais somas de uma
só vez para a compra dos livros que necessitam para
o seu aperfeiçoamento profissional.
Solicito pois a V. Exa., que ao ab n go do Art. 0 6°
mande aditar ao Decreto 457/79 e à Portaria 602/79,
que estão isentos do co ndiciona li smo imposto de
vendas a prestações, os liv ro s técnicos em língua
estrangei ra ou pelo menos lhes é dado o tratamento
mais favorável consignado na Portaria - uma entrada
inicial de 1O %, com prazos má ximos de pagamento
de 36 meses.
Seguros de que V. Exa. compreende rá as ràzões
que nos levam a escrever-lhe e espera nd o a melhor
boa vontade e urgência na resolução desta problema ,
envia c umprimentos.

°
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